Verslag Algemene Leden Vergadering H.V. Internos

Datum : 24 september 2018

Aanwezig:
Werner van Nijnatten
Vallie Kolditz
Astrid de Weert
Karin Bon
Kees Aerts
Pieter Heesterbeek
Mark van Zundert
Sophie van Zundert
Saskia Rubens
Karin Frank
John van Dorst
Bas Nieuwesteeg
Niels Buijnsters
Eric van Gils
Astrid van Dijk
Angela de Vries
Gabrielle van Rijn
William Siemons
Christ van Dorst
Kevin van Cauter
Erroll van Cauter
Joost Schilderman
Jennifer Broerse
Peter Buijnsters
Jolanda Schaliboom (penningmeester)
Barbara Hauf (notulen)
Conny Rijken (voorzitter)

1

Onderwerp

Details

1. Welkom en opening
Reflectie afgelopen jaar
Positief:
- Implementatie plan 2017-2021 (naast breedtesport ook ruimte voor prestatiesport)
- Financiële doorlichting op kosten van de gemeente, HV Internos is financieel gezond
- Verlaging huur kantine met 40%
- Veel aanwas jonge jeugd
Negatief:
- Verenigingsscheidsrechters groot probleem. De boetes lopen op, afgelopen seizoen € 1000,- boete
2. Benoemingen
Nieuw te benoemen commissies:
Kas commissie: Angela de Vries en Eric van Gils
Notulen commissie: Kevin van Cauter en Christ van Dorst
Stem commissie: Astrid van Dijk en Bas Nieuwesteeg
3. Lief en Leed
Afscheid genomen van:
- George Koster (bestuur)
- Bianca van Cauter (wedstrijdsecretariaat)
- Kevin van Cauter (TC)
- Jasper van Gils (TC)
- Eric van Gils (TC)
In het zonnetje gezet:
- Kees Aerts (ledenadministratie)
- Jolanda van Wezel (nieuwe website)
- Jos Braspenning (scheidsrechters)
Nieuwe aanwinsten
- Gabrielle van Rijn (wedstrijdsecretariaat)
- Recreanten (mantelzorg)
- Ilonka Godschalk (vertrouwenspersoon)
4. Verantwoording
Leden en handbal
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Aantal leden: 245 (per 30-6-2018) waarvan 37 vrijwilligers en 19 recreanten, dus 208 spelende
leden. Vorig jaar was dit 202.
Aantal teams: 16 + 1 in WBC (HC)
2 dames jeugdteams in de divisie
Dames 1 in de hoofdklasse
2 F teams, 3 E teams, 2 D teams, 1 C team, 2 B teams, 1 A team, 3 dames teams en 2 Heren teams
2 recreanten teams

Contract met Gemeente
Stand van zaken:
- Verlaging huur kantine met 40%. Dit is ruim € 4000.- Subsidieverstrekking van € 6355,- Eenmalige extra subsidie voor het afvoeren zand van het beachhandbaltoernooi van € 1800,Activiteiten
- Sponsoring: vriendenbord, chocoladeletters, Jumbo spek de kas
- BSO
- Schoolhandbaltoernooi
- Jeugdreisje (minder kinderen dit jaar (36) maar niet minder gezellig en geslaagd)
- Promotieactiviteiten; Clinics op diverse basisscholen, BSO, boys-only bootcamp
- Mantelzorg
- Beachhandbal
Beleidsplan
Voor 4 jaar, vorig jaar september ingegaan
Implementatie:
- Nieuwe trainster dames
- Implementatie stap voor stap
- Terugtrekking Heren A uit divisie
- Jongens A/B/C blijft een uitdaging
- Samenwerking HS in WBC is gestopt
- Sterke en zelfstandige vereniging
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Tijdelijk stoppen lidmaatschap (rustend lidmaatschap). Voorstel goedgekeurd
• Aanleiding: aanvragen bij bijv. zwangerschap, langdurige blessures, stages buitenland
• Voorstel: mogelijk maken onder volgende voorwaarden:
– Minimaal half jaar
– Vooraf aanvragen (als het kan)
– Geen mogelijkheid verrekening achteraf
Kleding
- Geen broekjes en sokken meer van de vereniging, alleen shirts
- Inleveren en ophalen tassen op vaste dagen/ tijden bij Natasja en Gabrielle
5. Verlies en Winst rekening Baten en Lasten
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5. Begroting 2018-2019

6. Technische zaken
Taken van de TC
- Bepalen kaders rondom teamindelingen (wie komt in welk team)
- Wijze van communicatie, trainers--> coaches--> TC--> bestuur (TC adviseert, bestuur besluit)
- Zorgen voor trainers en coaches voor ieder team
- Samenwerken met andere verenigingen
- Coördineren van bijeenkomst t.b.v. gezamenlijke trainersvisie + evalueren
Beleid rondom aanleveren scheidsrechters
Actiepunt
- Zoeken naar coach dames 2. Roulatieschema voor coaching. Jennifer zal alle ouders benaderen om
te vragen of ze bij toerbeurt eventueel willen coachen
Bestuurszaken
- Starten met opleiden jeugdscheidsrechters
- AVG formulier opstellen voor alle leden
- Wekelijks mailen wie er moet fluiten. Voorlopig mee door gaan tot TC heeft besloten hoe hier mee
om te gaan.
- Eigen e-mailadres aanvragen voor communicatie
- Niet rookbeleid tijdens jeugdwedstrijden/ jeugdactiviteiten (bord plaatsen)
- Gedragsregels actief uitdragen
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Initiator voor nieuwe leden/ ledenacties

7. Samenstelling TC
- Jennifer Broerse
- Ron Stoele
- Angela de Vries
Vacature voor vertegenwoordiger B/C jeugd binnen de TC
8. Trivium beheer
Stand van zaken
- Deze beheergroep bestaat uit: Jolanda Schaliboom (voorzitter, wordt overgenomen door Peter
Buijnsters), Bas Nieuwesteeg, Tonnie Peemen en William Siemons
- Bardienst: door Jolanda Schaliboom (opvolger gezocht)
- Kasbeheer: Jolanda Schaliboom overgenomen van Nastasja de Vries
- Beheer kantine: Bas Nieuwesteeg
- Contract gesloten met Kreko voor 5 jaar (binnen de Etten-Leurse inkoopcombinatie)
9. Communicatie
Stand van zaken
- Nieuwe website, facebook, onderonsje loopt
- Meer laten horen van Internos in de krant. Foto’s en bijvoorbeeld wedstrijdverslagen zijn welkom
10. Verkiezing bestuur goed gekeurd
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken
Communicatie
Lid
Adviseur
Adviseur

Huidig
Conny Rijken (1e jaar)
Claudia van Zundert
Aftredend en niet herkiesbaar
Vacant/ feitelijk Jolanda Schaliboom
Vacant/ feitelijk Jennifer Broerse
Barbara Hauf
Aftredend en herkiesbaar
Vacant
George Koster
Vertrekkend
Peter Brosens

Voorstel
Conny Rijken (2e en laatste jaar)
Peter Buijnsters
Joost Schilderman (nieuw lid)
Jennifer Broerse
Barbara Hauf
Peter Buijnsters

??

Conny geeft aan dat zij nog een jaar als voorzitter aanblijft en dan zal stoppen. Opvolgers kunnen zich
melden.
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11. Organogram goedgekeurd

12. mededelingen en rondvraag
- Notulen en PowerPoint zonder cijfers vóór de ALV op de website plaatsen
- We doen te weinig aan sponsoring. Naast Pieter Heesterbeek zoeken we nog 1 of 2 mensen voor de
sponsorcommissie
- Via de Wehkamp kun je je club sponsoren. Een deel van het aankoopbedrag gaat dan naar de club
- We kunnen veel meer uit de Grote Club Actie halen als je dit met minimaal 2 personen op tijd opzet
- Bij de begroting de NHV kosten splitsen. Boete voor het niet aanleveren van genoeg scheidsrechters
apart vermelden en geld voor reserveren
- De BSO activiteit wordt nu georganiseerd door Joost Schilderman, voorheen deed Arieke van Dorst
dit
- Er wordt afgesproken dat als iemand die een scheidsrechter- of trainerscursus krijgt van de
vereniging, zij bijvoorbeeld 3 jaar moet blijven, anders dit (deels) moeten terugbetalen?
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