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Punt Onderwerp Toelichting Wie licht 
toe 

1. Opening Marcel heet iedereen welkom en opent de vergadering. Marcel 
 
 
 

2. Mededelingen Er is een nieuwe trainer voor de damesselectie, Kay Hardan. Kay heeft 
handbaltrainer III niveau, woont in Assen. Hij zal eerst alleen de 
vrijdagtraining verzorgen en de coaching. De woensdagtraining zal 
afwisselen worden verzorgd door 3 van de heren senioren. Zowel 
Tom als Marcel hebben met verschillende mogelijke trainers 
gesproken. Er is echter een beperkte keuze in het noorden. Tom heeft 
ook samen met Kay een gesprek gevoerd met een selectie van de 
dames. Zowel Kay, als de dames zien het zeker zitten. Er hangt echter 
wel een prijskaartje aan, circa 6000 euro. Dit is voor reiskosten, 
trainingen, voorbereiding en coaching. Het is echter een impuls voor 
de hele vereniging. De leden worden om instemming gevraagd. 
Hoewel er enige scepsis is ten aanzien van zo’n groot bedrag voor 
onze dames, is de ALV akkoord* gegaan met het besluit Kay Hardan 
als trainer aan te nemen. Om het risico in te dekken dat er toch 
halverwege het seizoen een hiaat optreedt in de samenwerking (dit 
geldt voor beide partijen) wordt Kay via het Huis voor de Sport 
ingehuurd. Bij ziekte of anderszins ligt dan het financiële risico daar.  
 
*de ALV beslist bij meerderheid van de op de ALV aanwezig leden. 

 
Marcel 
 
 
 

3. Verslag vorige ALV 
 

Naar aanleiding van de notulen van de vorige ALV is er nog een 
vraag over wanneer iemand als student wordt aangemerkt. Dit ivm 
de discussie in de media hierover mbt mbo studenten. We spreken 
af dat iedereen die in het bezit is van een studentenkaart, onder het 
studententarief lid kan worden van de vereniging.  
Een andere vraag is of het genoemde Gerard Geerts toernooi ook 
voor senioren is. Dit is tot nog toe niet het geval, maar kan wellicht 
in overleg wel zo ingevuld worden. Het toernooi heeft de afgelopen 
twee jaar niet plaatsgevonden vanwege organisatorische redenen.  

Wietske 

4.  Teams en begeleiding 
seizoen 2018 / 2019 

De bezetting van de overige teams wordt doorgenomen. Er zijn nog 
vacatures voor een trainer van de C-jongens, een trainer voor de 
vrijdagavond voor de E1 en een coach voor de B-meiden. Er dienen 
zich tijdens de vergadering helaas geen vrijwilligers aan.  

Marcel 

5. Voorstel Contributie Het NHV heeft volgend jaar geen hoofdsponsor meer. Dit lost het 
NHV op door de contributie voor haar bondsleden te verhogen. Op 
de ALV van het NHV waren 21 verenigingen aanwezig van de circa 
530 verenigingen die ons land kent, waaronder V&S (Marcel 
Ruiters). Marcel heeft in de notulen op laten nemen, dat we het er 

Marcel 



   

niet mee eens zijn dat de problemen bij het NHV op de breedtesport 
wordt afgewenteld. De bond heeft daarop vervolgens toegezegd dat 
ze op de volgende ALV vergadering zullen voorstellen dat de 
trainingen voor HTII trainer gratis wordt verzorgd voor de 
verenigingen. Ook wij als vereniging zullen de extra 
bondscontributie dus moeten betalen. Daarom is het voorstel om de 
contributie met 1 euro per maand te verhogen (per tariefsoort). De 
aanwezige leden stemming hiermee in.  

6. Nieuwe privacy wet Margje geeft een toelichting op ons nieuwe privacy beleid. Het gaat 
om het gebruik van persoonsgegevens zoals  foto’s , namen in 
verslagen, facebook, website etc. Voor de inhoud wordt verder 
verwezen naar het stuk hierover wat eerder verspreid is.    

Margje 

7. Notitie Veilig sporten Margje geeft een toelichting op de notitie. Voor de inhoud wordt 
naar de eerder verstuurde bijlage verwezen. We gaan regelen dat 
alle jeugd trainers en begeleiders een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) overleggen aan het bestuur.  

 

Margje 

8. Ontwikkelingen Scheidsrechterscursus: Jaap Willem van Heel gaat de cursus voor 
scheidsrechter 2 verzorgen. Dit willen we organiseren op de 2e,3e en 
4e woensdag in september, van 19.30 tot 21.00. De vraag wordt 
gesteld of dit, in verband met de trainingsavond, niet naar een 
andere avond verplaatst kan worden. We hebben toegezegd hier 
naar te kijken. Daarnaast is de suggestie meegegeven om per team 
op te leggen dat er bijvoorbeeld 5 per seniorenteam moeten fluiten 
bij de jeugdteams. Deze suggestie wordt meegenomen.  
 
***Na de ALV is besloten de scheidsrechterscursus te geven op 
dinsdag 11, 18 en 25 September, 19.30-21.00. Opgeven kan nog*** 
 
Trainerscursus: Start vermoedelijk in het nieuwe seizoen in 
Groningen, voor handbaltrainer II. Kan modulair gevolgd worden, 
echter je moet alle modules volgen om HT II trainer te worden.  
 
Jeugdopleidingsplan: Yara Jager gaat samen met Diana Woudstra en 
Peter Jansen werken aan het jeugdopleidingsplan. Een dergelijk plan 
geeft handvaten aan de trainers op welke manier het spel wat V&S 
voor ogen heeft ingebed wordt in de trainingen voor alle 
leeftijdscategorieën in de jeugd. Een doorlopend jeugd 
opleidingsplan dus. De suggestie wordt gegeven om ook het plan 
wat FHC heeft gemaakt voor hun jeugd hierbij te betrekken. Niet 
opnieuw het wiel uitvinden. Deze suggestie wordt overgenomen.  
 
Conceptbeleidsplan: wordt niet gepresenteerd op de ALV maar 
wordt aan de leden gevraagd mee te denken. Aanvullingen en 
reacties zijn welkom, graag via de mail vens@handbal.nl 
 

Marcel 
 
 

9. Vacatures Er zijn de nodige vacatures binnen de vereniging.  
 
Wedstrijdtafel en ordedienst: er wordt afgesproken dat er per team 
een aanspreekpunt komt, Ellen Hassing wil wel de coördinatie doen 
vanuit het bestuur.  
Ieder team moet voor zijn eigen wedstrijd zorgen voor bezetting van 
de wedstijdtafel. Jolanda wil dit wel voor de B meiden op zich 
nemen, Herma Wittendorp voor de C-jongens. Van de overige teams 
zijn helaas geen ouders aanwezig. Deze worden geïnformeerd.  
Er moet ook nog gekeken worden hoe de ordedienst bij de senioren 
precies ingevuld gaat worden.  

Marcel 
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Organiseren toernooien en / of activiteiten: Robert Potze gaat een 
opzet maken hoe de activiteiten commissie opgezet kan worden. 
Het moet een coördinerend orgaan zijn, niet alle uitvoering ligt bij 
de commissie. Dit geldt ook voor het instellen van een toernooi 
commissie. We komen hier bij de volgende ALV op terug.  
 
Feit blijft dat er te weinig bezetting is voor alle taken. We zullen ook 
actief leden en ouders van jeugdleden gaan betrekken door deze 
persoonlijk te benaderen. Ook wordt gevraagd vanuit de aanwezige 
leden of er vanuit de dames senioren, waarvan er helaas niemand 
aanwezig was en  waar de trainer voor wordt aangesteld, iets terug 
kunnen doen voor de vereniging.  
 

10. WVTTK  Marcel 

11. Rondvraag en sluiting Monique Pinna: Is er overeenstemming met het bestuur en de 
sponsorcommissie mbt de beoogde sponsor voor shirts van de E1. 
Dat is geregeld, Tom neemt nog even contact op. Ook voor de E2 is 
het een en ander aan tenues via een sponsor geregeld, dit is echter 
nog niet volledig rond. Verder vraagt Monique of er trainingshesjes 
voor de jeugd aangeschaft mogen worden, dit is akkoord.  
 
Jolanda de Vries: Hoe is de stand van het budget voor de jeugd? Er 
zijn de nodige acties geweest, zoals Jantje Beton en de paaseitjes 
actie waarvan de opbrengst altijd naar de jeugd gaat. En als het 
goed is, is er nog budget over van vorig jaar. Monique wil dit ook 
graag weten in verband met het organiseren van een jeugdweekend 
in het najaar, dit is in het voorjaar niet doorgegaan. Jan Boerema 
zorgt bij de volgende ALV in september/oktober voor het financiële 
overzicht en inzicht. Ook is dan de begroting voor het komende 
seizoen duidelijk.  
 
Er wordt nogmaals aangegeven vanuit een aantal leden dat de 
dames zich moeten realiseren dat er een fors  bedrag uitgetrokken 
wordt voor hun trainer, zeker voor een kleine vereniging als V&S. Er 
wordt onderkend dat deze investering nodig is  maar er wordt ook 
betrokkenheid en inzet van de dames terugverwacht. Daarbij wordt 
ook aangegeven dat er wel erg weinig spelende leden aanwezig zijn 
op de ALV. Positieve uitzondering hierop zijn een viertal van de 
dames midweek en een aantal van de heren.  
 
Marcel bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

Marcel 

 


