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Punt Onderwerp Toelichting 
1. Opening Marcel heet iedereen welkom en opent de vergadering 

2. Mededelingen - Er wordt nog gezocht naar leden voor de jeugdcommissies. Graag bij 
Margje melden. 

- Ook staat de functie wedstrijdsecretariaat nog open. 
- Als je wat wilt doen neem een kijkje in het beleidsplan. 

3. Verslag vorige ALV 
 

- Notulen goedgekeurd. 

4.  Jaarverslag 2018-2019 - Marcel meldt dat het jaarverslag meegestuurd is met de stukken en 
vraagt of iemand nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van 
het verslag. Dit is niet het geval. 

- Aanvullend worden de leden geïnformeerd over een aantal 
ontwikkelingen in het begin van seizoen 2019-2020, namelijk:  

o Dames 1 is teruggetrokken uit de hoofdklasse. 
o De C jeugd jongens zijn ook teruggetrokken. 
o Daartegenover staat dat het ledenaantal wel gestegen is, bij de 

jeugd. 

5. Financieel Jaarverslag 2018-
2019 
 

- Het financieel jaarverslag 2018-2019 is nog niet goedgekeurd door de 
kascommissie en daarom kan nog geen decharge verleend worden aan 
de penningmeester. Komende week wordt een nieuwe afspraak 
gemaakt voor controle van de boeken. Na goedkeuring zal een extra 
ALV gehouden worden om het boekjaar 2018-2019 af te sluiten, 
hiervoor ontvangen de leden een uitnodiging. 

- De voorlopige resultaten laten zien dat er in 2018-2019 verlies gemaakt 
is, mede door tegenvallende sponsorinkomsten en de investering in 
trainersopleidingen. 

6. Begroting 2019-2020 - Rolf zal de nieuwe penningmeester worden nadat de kascommissie en 
daarna de leden de balans en resultatenrekening hebben goedgekeurd. 

- De begroting is goedgekeurd als erin wordt opgenomen dat er 1000 naar 
de reserves wordt overgeschreven 

7. Sponsoren - Er zijn verschillende nieuwe sponsors die bijna allemaal een meerjarig 
contract hebben. 

- Er moeten voor de wedstrijden banners en reclame borden klaargezet 
worden en daarna weer opgeruimd. Instructies hierover volgen. 

- Aan alle leden het verzoek om online bestellingen te doen via 
https://www.sponsorkliks.com/ met V & S als sponsordoel.  

8. Technisch plan - De TC presenteert het technisch plan.  In het plan wordt de ontwikkeling 
van jeugdspelers beschreven. De jeugdspelvisie van NHV is als 
uitgangspunt gebruikt.  Het plan is bedoeld voor intern gebruik en wordt 
binnenkort uitgebreid besproken met trainers en coaches.     

- Graag technisch plan vertrouwelijk behandelen (zie bijgevoegde brief) 
- Het NHV heeft de datum voor inschrijven van teams gezet op 1 april en 

de datum voor het terugtrekken van teams  op 1 mei. Daarom zal dit 
seizoen eerder geïnventariseerd moeten worden wie wel en niet 



   

doorgaat en is er besloten om de opzegtermijn van de leden van de club 
te vervroegen naar 16 april (dit was 15 juni). Hier zal nog officieel bericht 
over volgen. 

9. Ontwikkelingen - Er is in de begroting een vrijwilligersvergoeding voor teambegeleiders 
opgenomen. Het betreft een bedrag per team. De vergoeding zal alleen 
betaald worden als de financiële situatie het toelaat. 

- Verder zal de scheidsrechtercursus weer starten op 18 november.  De 
mensen die de scheidsrechters cursus hebben afgerond moeten daarna 
ook nog begeleid worden. Ze moeten niet het gevoel krijgen dat ze er 
alleen voor staan. Dit is vooral een aandachtspunt bij jeugdige 
scheidsrechters. 

- Juniorleden zijn verplicht om het spelregelbewijs “Handbalmasterz” te 
behalen. Omdat V & S het belangrijk vindt dat er op sportieve wijze 
wordt gehandbald is het van belang dat alle spelers de spelregels goed 
kennen. Daarom is besloten om ook alle senioren en de begeleiders van 
jeugd aan te melden voor het spelregelbewijs. Voor senioren is het niet 
verplicht om het spelregelbewijs te halen maar het wordt wel erg op 
prijs gesteld.  
 

 


