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Punt Onderwerp Toelichting Wie licht 
toe 

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

2. Mededelingen Penningmeester is afwezig  
Marcel 
 
 
 

3. Verslag vorige ALV 
 

- Geen opmerkingen over de notulen Bart 

4. Financiële tussenstand - De tussenstand wijkt niet veel af van de begroting er 
wordt een verlies gemaakt van 1500 euro mede door de 
trainerscursus die door V en S betaald wordt. 

- Traffic control staat nog op de planning om dat gat 
proberen te dichten 

Marcel, 
 

5. Teams en begeleiding 
seizoen 2019 / 2020 
 

- Yara licht toe 
- Voor de meeste teams is een traineren/of coach 

gevonden alleen de voor de D jeugd wordt nog gezocht 
naar een trainer. De teambegeleiding is als volgt: 

Team Trainer Begeleiding/coaching 

F1 en 2 Inge  

E1 Martin Steffen 

E2 Ina  

D  Matthieu 

C Céline/Frank Céline/Marco 

B Robert Robert/Marcel 

Hulptrainers voor de jeugd worden nog gezocht 
- Han heeft aangegeven volgend jaar de training te willen 

blijven  geven bij de senioren en begeleider wil blijven van 
de nieuwe trainers in opleiding. Ook  wordt  nog 
uitgekeken naar een trainer/coach voor de dames omdat 
nu zowel Dames als Heren hoofdklasse spelen en 
trainer/coach combi dan wenselijk is.  

 

Marcel, 
Margje 

6. trainingsdagen+tijden - Bij de gemeente zullen weer de woensdag en vrijdag 
aangevraagd worden. En als het lukt ook de dinsdag 
want door de groei van de vereniging is het lastig om alle 
teams op 1 dag te laten trainen. Maar het is allemaal 
afhankelijk van de gemeente en we krijgen het pas eind 
juli te horen 

Marcel. 
Margje 



7. Nieuwe tenues voor 
volgend jaar 

- We zijn op zoek naar sponsors voor nieuwe tenues. 
- ideeën graag melden bij sponsorcommissie(Tom, Wouter) 

Marcel 

8. Ontwikkelingen - Er zijn dit jaar jeugdscheidsrechters opgeleid. Jaap Willem 
heeft aangegeven volgend jaar de cursus tot jeugd en 
verenigingsscheidsrechter ook weer te willen geven. 

- Er zijn 3 senioren teams opgegeven voor de competitie 
waardoor we ook 3 scheidsrechters moeten leveren. Ferry 
gaat volgend jaar de opleiding tot bondsscheidsrechter 
volgen en samen komen we dus dan op 3 scheidsrechters 
uit. Ferry gaat ook de planning van de scheidsrechters op 
zich nemen. 

Marcel 
 
 
 
 

9. Vacatures - Rolf gaat de ledenadministratie op zich nemen. Verder 
staan er nog vacatures open. Zie website: 
https://www.handbalgroningen.nl/930/vs-vacatures/  

- Bij alle  teams graag 1 aanspreekpunt voor het bestuur 

- Ieder team organiseert zelf de ordedienst, graag begin 
seizoen schema; inleveren. Meer info:  
https://www.handbalgroningen.nl/919/taken--
wedstijdtafel-en-ordedienst/Ieder  jeugdteam heeft 1 
coördinator jeugdactiviteiten. 2 keer per jaar kalender 
maken en taken verdelen tussen de coördinatoren. Die 
kunnen hulp vragen aan andere ouders van het team.   

- Gezocht: vrijwilligers voor organisatie Gerard Geerts 
toernooi 

- Verder wordt de technische commissie nu gevormd door 
Ina, Leonie, Céline, Roelof, Yara en Han 

- Vraag uit de zaal: een vergoeding voor Trainer/coaches? 
Ideeën zijn: een vrijwilligers bijdrage of korting op de 
contributie. Bestuur denkt er over na en er wordt op de 
volgende ALV op teruggekomen. 

- Voorstel uit de zaal  om de contributie in een 10 
maandelijkse termijn af te schrijven. Aangezien je in de 
zomermaanden niks met handbal doet. Hier wordt ook op 
teruggekomen volgende ALV. 

Marcel 

10. WVTTK - Alle trainers, coaches en scheidsrechters  die in 2018-
2019 zich als vrijwilliger hebben ingezet van harte 
bedankt.  

- Er is een doosje Merci en een VVV bon als attentie voor 
hen. 

Marcel 
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