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Aanwezig:  30 leden (of ouders van jeugdleden online) en 4 bestuursleden (Gemini) 
 Bestuursleden: Ab Toet (voorzitter) 
  Chantal Tegelaar (secretaris) 
  Nikolai van Teijlingen (penningmeester) 

Mark Bollen (Handbalzaken) 
Afmeldingen: Er zijn geen afmelding(en) ontvangen. 
Volmachten: 0 
Afwezig ??? van de ??? bondsleden (op 21-06-2021) 
 

Agenda 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Verslag vorige ALV  
4. Handbalzaken 
5. Jaarrekening 2021 / 2022 van de SVG 
6. Contributievoorstel 
7. Rondvraag  
8  Afsluiting namens de voorzitter 

1 Opening 
Ab (voorzitter) opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken en of mededelingen 

3 Verslag vorige ALV (20 mei 2019) 
Helaas was er geen verslag van de eerdere ALV door een virus op een computer. 
 

4 Handbalzaken 
Sportief Corona jaar. Veel trainen in de winterperiode helaas weinig wedstrijden. Nu een 
alternatieve competitie. Proberen dit corona jaar sportief af te sluiten. 
Aankomend seizoen 11 jeugdteams, twee selectie teams, 1 en mogelijk 2 heren recreanten 
teams en dan nog 3 dames recreanten teams. Oproep voor meer scheidsrechters en 
trainers/coaches. 

5 Jaarrekening 2021/2022 van de SVG 
Toelichting Nikolai. Raar jaar geweest. Begroten is dan ook heel moeilijk. Zaalhuur gemeente 
terug gekregen. NHV geeft niets terug. TAZO is ingediend. We verwachten zeker een positief 
resultaat te behouden. Nikolai gaat daarna post voor post door de gepresenteerde resultaten 
heen. Er zijn verder geen mensen die iets op of aan te merken hebben m.b.t. de begroting. 

6 Contributievoorstel 
Penningmeester geeft aan dat er geen verhoging/verlaging komt aankomend seizoen. 
Er zijn geen leden die het hier niet mee eens zijn. 
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7 Rondvraag 
Naar aanleiding van de jaarrekening wordt de vraag gesteld (Olaf?) hoe het zit met de 
scheidsrechters vergoeding. Bestuur legt uit dat de scheidsrechter vergoeding van 60 euro wordt 
uitgereikt wanneer er meer dan 9 wedstrijden gefloten zijn.  
 
Serge vraagt over de contributieteruggave waar over gesproken is. Voorzitter geeft aan dat hier 
over gesproken is en Penningmeester verduidelijkt dat de contributie door corona van de 
senioren en recreanten veranderd is. Penningmeester wil m.b.t. verdere eventuele terugstorten 
van contributie in de volgende ledenvergadering verdere uitleg geven. 
 
Olaf geeft aan dat hij graag een oproep doet om meer vrijwilligers te krijgen voor bar 
coördinatoren. 
 
Micha vraag of Gemini, omdat er te weinig vrijwilligers zijn, niet ondertussen gaat denken aan 
een vrijwilligersbijdrage voor mensen die geen vrijwilligers werk willen doen. Voorzitter stelt voor 
dat het bestuur dit bespreekt en bij de volgende ALV met een antwoord komen. 

8 Afsluiting namens voorzitter  
Voorzitter heeft als mededeling dat de voorzitter bij de volgende ALV neer zal leggen en dat hij 
zich over de overige taken die hij bij Gemini doet zich in de tussentijd zal beraden  
 
De voorzitter sluit ten slotte, na iedereen te hebben bedankt voor de inbreng en aanwezigheid, 
om 20:30 uur de vergadering. Alle bij Gemini aanwezigen wordt een drankje aangeboden. 


