
   

Agenda ALV  V&S  8 november 2018 
 
Datum:  8 november 2018 

Verslag: Bart van Hoogmoed 
 
 
 
 
 

 
 
 

Punt Onderwerp Toelichting Wie licht 
toe 

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

2. Mededelingen Nieuwe secretaris voorgesteld en aangenomen. Marcel 

3. Verslag vorige ALV 
 

Geen opmerkingen over notulen vorige Alv . Bart 

4. Jaarverslag Geen aanmerkingen op het jaarverslag. Marcel 

5. Financieel Jaarverslag 
 

– Sjabbe vd Weij heeft het jaarverslag toegelicht. 
– De vereniging heeft een verlies geleden over 2017-2018 mede 
doordat de sponsorinkomsten laag zijn. Huize Maas heeft nog een 
rekening open staan maar weigert te betalen omdat de vereniging 
afspraken niet is nagekomen. 
– De sponsorcommissie geeft een korte update over lopende 
contacten met nieuwe sponsoren. (Coop) 
– Verder komt vanuit de leden het verzoek om de contributie op een 
vast moment kan worden afgeschreven. 

 

Jan 

6. Begroting – Jan ligt de begroting voor 2018-2019  toe. 
– Er wordt weer een verlies begroot maar ervaring uit het verleden 
leert dat er aan het eind van het seizoen veel zaaluren ingeleverd 
kunnen worden. Dat meegenomen zou de vereniging quitte spelen. 
Verder wordt er in de begroting geld gereserveerd voor een 
vrijwilligersvergoeding voor coaches en trainers. Dit moet het 
aantrekkelijker maken om trainer of coach te worden maar maakt 
het ook minder vrijblijvend. Inmiddels is dit geld gebruikt voor de 
trainerscursus. 
Als de zaaluren meer realistisch begroot worden  en daarmee de 
begroting neutraal  wordt, gaat de ALV akkoord met de begroting. 

Jan 

7. Nieuw 
vertrouwenspersoon 

Piet Gruisen wordt met ingang van seizoen 2017-2018 de nieuwe 
vertrouwenspersoon van V en S 

Margje 

8. Ontwikkelingen – Er zijn al 10 aanmeldingen voor de scheidsrechterscursus. 
– Ook komt er een HT2 cursus in Groningen waar al veel 
aanmeldingen voor zijn. 
– er zijn geen opmerkingen over het beleidsplan gekomen dus zal zo 
worden uitgevoerd door bestuur. 
– de VOG heeft goedkeuring gekregen van het NOC*NSF Dat 
betekent dat NOC*NSF de kosten daarvan betaald. Zonder VOG kun 
je geen trainer of coach worden. 
– Voor de nieuwe privacy wet hebben alle leden van jeugdteams 
toestemming gegeven. Bij de senioren wordt daar nog aan gewerkt. 

 

Marcel 
 
 
 
 
Margje 
 

9. Vacatures Zie bijlage FUNCTIES 2018-2023_ 
Er wordt met spoed een wedstrijdsecretaris gezocht. 

Marcel 



   

Verder de vraag hoe er meer mensen als vrijwilliger betrokken 
kunnen worden bij de vereniging. 

10. WVTTK Er is vanuit NHV een plan voor een beachhandbal competitie in het 
noorden. Wat een goed idee is om leden vast te houden voor de 
vereniging. Aangezien er een lange tijd is na het einde van het 
seizoen waarin niks te doen is. 
Er wordt van afgezien om teams op te geven voor een beachhandbal 
competitie omdat er weinig vrijwilligers en middelen zijn om dat op 
te zetten. 
Wel het idee om met meer beachtoernooien mee te doen aan het 
einde van het seizoen om leden vast te houden. 

Marcel 

 


