
Algemene ledenvergadering d.d. 19 oktober 2017 
 

Aanwezig bestuur: Marcel Ruiters, Sanne Wilbrink, Nanda de Vries, Sandra van Bergen, Silvia Heinen, 
Jan Boerema 
 
Aanwezige leden en ouders van jeugdleden: 20 
 

1&2 Marcel opent de vergadering om 20:10, er zijn geen ingezonden stukken.  
 
3. Notulen 21 april 2017 zijn vastgesteld met volgende wijziging: 
Over het doorgaan en voortbestaan van het Gerard Geerts toernooi is niet overlegd met Gerard zelf. 
Dit wordt gecorrigeerd in de notulen. 
 
4. Jaarverslag 2016-2017 
a. Gerard Geerts toernooi is niet doorgegaan zonder hierover te overleggen met Gerard. Toernooi is 
van V&S en niet van Gerard, het wordt gedaan in de voorbereiding op de competitie. Maart/april 
wordt contact opgenomen over het Gerard Geerts toernooi september 2018.  
 
c. Kascommissie heeft decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur.  
 
5. Seizoen 2017-2018 
a. Contributie  

• Het bestuur stelt voor de contributie hetzelfde te houden.  
Verwacht wordt dat we dit jaar een verlies lijden, dit kunnen we wel hebben. Het tekort wordt 
geschat op ongeveer 1000€. We hopen door acties zoveel mogelijk extra inkomsten te krijgen. Zoals 
via de vrienden van V&S en lootjes verkoop bij thuiswedstrijden. We willen de leden vragen om 
zoveel mogelijk vrienden te werven hiervoor. Alle leden ook hun best doen het tekort te beperken.  
De leden stemmen in met di t voorstel 
 

• Het bestuur stelt voor om studentenlidmaatschap bij V&S aan te bieden. 
Het studentenlidmaatschap is bedoeld voor studenten met een geldige collegekaart (ingeschreven bij 
een HBO of WO opleiden). De contributie voor studenten zal 20€ per maand ipv 27€ per maand 
bedragen. We verlagen hierdoor de drempel voor studenten omdat ze de normale contributie te 
hoog vonden. Zo hopen we meer studenten te trekken. Geopperd wordt wel om dan wel meer 
bekendheid te geven aan de vereniging voor studenten. Volgens de statuten kunnen we dit pas 
volgend jaar laten ingaan. Als de leden hiermee instemmen dan willen we dit graag laten invoeren 
met het volgende boekjaar (juli 2018).  
De leden stemmen in met dit voorstel. Het studententarief gaat volgend seizoen per juli 2018 in.  
 

• Het bestuur stelt voor om een opleiding tot trainer aan te bieden. 
Er is één lid bij de heren die de opleiding tot trainer wil gaan volgen. Als bestuur hebben wij gezegd 
dat we hier een budget voor willen gaan reserveren. Dit budget staat niet in de begroting omdat het 
NHV en de gemeente Groningen dit zo goed als zeker gaan financieren. Wij willen dit met een aantal 
Friese en Groningse verenigingen gaan regelen zodat we een groep hebben waardoor het NHV een 
locatie wil gaan bepalen. Wij willen een opleiding tot trainer gaan aanbieden als je je wil gaan 
verbinden aan de club. Wij willen mensen in ons eigen kader gaan opleiden, waarbij wij graag zien 
dat de trainers zich minstens 3 jaar verbinden aan de club en er ook doorgroeimogelijkheden zijn een 
hoger diploma. Susanne Maatje geeft aan dat ook zij belangstelling heeft voor het volgen van een 
trainersopleiding en mogelijk zijn er nog meer belangstellenden .   
De leden stemmen in met dit voorstel. Het bestuur gaat trainersopleiding mogelijk maken. 



 
b. Robert Potze gaat helpen bij de trainingen voor de B-jongens naast Marcel.  
 
c. Sylvia zoekt nog ondersteuning voor de website van V&S, om de website weer up to date te 
krijgen. Twitter en instagram kunnen mogelijk ook nog meegenomen worden hierin. Margje oppert 
om de B-jongens hiervoor te vragen. Tom Hemmen wil de website wel onderhouden.  
 
Er wordt een nieuw lid gezocht voor de kascommissie, Naomi Rutgers wil zich hiervoor aanmelden. 
De kascommissie wordt gevormd samen met Tjabbe van der Weij.  
Er wordt ook nog een oproep gedaan voor aanvulling en versterking bij de jeugdcommissie, het 
liefste een ouder van de F-jeugd, want daar is nog geen contactpersoon.  
 
Jaap Scholler heeft aangegeven dat 7 wedstrijden op een zondag wel erg veel wordt. Wij willen weer 
een ordedienst in het leven gaan roepen ook om de leden meer betrekken bij de vereniging. Per 
wedstrijd wordt een team verantwoordelijk gesteld, dit zullen ordediensten worden voor de 
wedstrijd erna. Dit moet met Jaap worden kortgesloten welke wedstrijden hij wel achter de tafel wil 
zitten. Vanaf de B-jongens worden de teams ingedeeld. Er wordt iemand gezocht om dit te 
coördineren. 
 
Er is op het moment maar één bondscheidsrechter, wij zijn verplicht om 3 verenigingsscheidsrechters 
te leveren aan het NHV. Wij zoeken dus nog 2 vrijwilligers die zich hier ook voor willen aanmelden.  
Margje en Sandra hebben zich ook gebogen over de jeugdwedstrijden. Voor de E-jeugd is het geen 
probleem om er geen verenigingsscheidsrechter op te zetten. Hier moeten wel vrijwilligers voor 
gezocht worden om deze wedstrijden te kunnen fluiten.  
Er moet gezocht worden naar verenigingsscheidsrechters en voldoende verenigingsscheidsrechters 
opgeleid worden. Alle A en B jeugd moet verplicht de spelregeltest maken. Verder is Jaap-Willem is 
bereid om een scheidsrechter-cursus te geven, mitst er genoeg belangstellenden zijn. Er wordt 
iemand gezocht om de scheidsrechteropleiding te coördineren; maar wel in overleg met Bertus 
Hofman (scheidsrechterzaken). 
Voor dit seizoen is de volgende verdeling afgesproken: Tom regelt de heren, Naomi regelt dames 1, 
Sandra regelt de A-jeugd, Marcel regelt de B-jeugd, Sanne regelt dames 2. Er moeten per team 
minstens 2 of 3 zijn die een wedstrijd willen gaan fluiten.  
Voor volgend seizoen 2018-2019 wordt ernaar gestreefd voldoende verenigingsscheidsrechters te 
hebben. 
 
Beachhandbal: er wordt geopperd om dit na de competitie te gaan doen omdat de periode tussen 
einde van handbalcompetitie en start nieuwe seizoen erg lang is. In huidige contributie is geen 
rekening mee gehouden met de financiering hiervan. Mocht er subsidie voor gevonden worden dan 
zouden er trainingsveldjes gezocht kunnen worden, anders moet men op zoek naar gratis trainings 
mogelijkheden. Er wordt iemand gezocht om dit te coördineren. 
 
Margje heeft een tijdje geleden een leraar gesproken van een lagere school. Deze zei dat het 
misschien handig is om handbal in het nascholingsprogramma van sportleraren op te laten nemen in 
plaats van promotie bij scholen vanuit de vereniging. De leraren in Groningen worden vanuit B-Slim 
en Huis van de Sport verplicht gesteld om elke sport uit de omgeving op te nemen in het 
lesprogramma. Op dit moment worden er via Huis van de Sport/B-Slim 5 scholen aangedragen. Veel 
van deze initiatieven moeten via Huis van de Sport lopen. Dit wordt nog nader uitgezocht.  
 
6. Bestuurssamenstelling 
Er is nog een vacature open voor secretaris voor de vereniging. Als secretaris wordt de mail 
bijgehouden en doorgestuurd naar de juiste mensen. Notulen moeten worden gemaakt tijdens de 



vergadering en ALV’s. De secretaris is iemand die overal wat vanaf weet en het aanspreekpunt voor 
de vereniging moet zijn.  
Vanuit jeugdzaken zal Margje Monster aansluiten bij het bestuur.  
 
7. Rondvraag 
- Suzanne Maatje vraagt of er iemand is die op vrijdag de C-jeugd wil trainen, omdat ze dan alleen is. 
Suzanne wil zich volledig kan focussen op de training van de D jongens en kan niet gelijktijdig ook de 
C meiden trainen, omdat de groep te groot wordt. Dit wordt opgepakt door de Technische 
Commissie.  
- Tom Hemmen wil een oplossing proberen te zoeken voor aan aantal mannelijke studenten die nog 
op zoek is naar een handbalteam waarbij ze zich kunnen aansluiten. Deze heren hebben problemen 
met de hoogte van de V en S contributie. Het irriteert hem dat er niet echt steun is vanuit de 
vereniging. Hij vindt ook dat herenhandbal op de kaart moet worden gezet. Marcel gaat kijken of er 
financieel nog een bijdrage geleverd kan worden, zodat deze studenten zich kunnen aansluiten bij 
het heren team.  
- Ellen Hassing oppert om de A-jeugd meer trainingsuren te geven volgend seizoen. Op dit moment 
kan dit niet vanwege beperkte beschikbaarheid zaalruimte. Er zijn geen uren beschikbaar om de A-
jeugd extra te kunnen laten trainen. Sandra geeft aan dat er twee extra teams bij gekomen zijn en 
dat we vanuit de gemeente maar een half uur per trainingsdag extra gekregen hebben. Als vereniging 
willen wij graag meer uren krijgen voor volgend seizoen, zeker als we nog willen groeien in het 
ledenaantal. Het is heel lastig om meer uren te krijgen bij de gemeente.  
- Nanda heeft binnen het bestuur aangegeven om na dit seizoen te stoppen als penningmeester. 
Mochten mensen hier nog ambitie voor hebben, dan kunnen ze nog vanaf januari meekijken om het 
allemaal goed op een rijtje te krijgen en het makkelijk is om het over te nemen.  
- Ellen Hassing geeft aan dat er een vrij lage opkomst is. Ze oppert dat wanneer de notulen 
rondgestuurd gaan worden de actiepunten expliciet in de notulen moeten worden gezet.  
- Sandra geeft aan dat de mensen die hand en span diensten willen gaan doen nu gevraagd gaan 
worden om hier mee bezig te gaan.  
- Ordediensten, Wietske geeft aan de ordedienst van de wedstrijdtafel voor de D-jongens wel te 
willen gaan doen. Moet in overleg met Jaap en Jacq bekeken worden waar er versterking nodig is.  
 
8. Vergadering is gesloten om 21:15 
  



 
Actiepunten 

Actie Wie  Wanneer 

Contact opnemen met Gerard en plannen Gerard 
Geerts toernooi 

Bestuur Maart 2018 

Trainersopleiding mogelijk maken  Bestuur  Vanaf  november 
2017  

Trainer zoeken vrijdag training Cmeiden 17-18 uur Technische commissie Oktober 2017 

Onderzoeken mogelijkheid om betrokken te raken 
bij nascholing gymdocenten 

Bestuur Vanaf  november 
2017 

Haalbaarheid studentenlidmaatschap uitzoeken Marcel  

 
Vacatures 

Functie Wanneer Wie 

Website coördinatie  Ingevuld Tom Hemmen 

Kascommissie  Ingevuld  Naomi Rutgers 

Secretaris Bestuur  Per direct  

Penningmeester Bestuur  Per 1 juli 2018  

Coördinator scheidsrechteropleiding  Per direct   

Coördinator ordedienst Per direct  

Jeugdcommissie lid (bij voorkeur ouder F) Per direct  

Beach handbal Per direct  

Activiteiten commissie (gehele commissie) Per direct  

 


