CSV Handbal, met elkaar en voor elkaar!

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019
22 november 2019, 19:00 uur, Wouterland
Aanwezig: Xander Blankestijn, Joyce Glorie, Priscilla Everts, Mariska Buurmeijer, Marjolein
Jonker, Willeke Burgmeijer, Sandy Scheerman, Ikina Kramer, Lisa Nanne, Iris Nanne,
Wouter Hoberg, Jarin Plasmeijer, Rob Huitenga, Eddo Laarhuis, Petri Laarhuis, Ronald
Overbeek, Maaike Dingerdis, Tim Bakkum, Anna Dekker, Susan Sprenkeling, Natalie vd
Kolk, Edwin Gerritsen, Margret Schipper, Nienke Buurmeijer, Mikki van Aalzum, Miranda
Hardebol

Afwezig met afmelding: Loes Glastra, Pim Dokkum, Lisa van Gool, Ronald Klaasen, Linda
Min - Reijnders, Inge Veldt, Jolanda Guit, Wendy Antoons, Reinier Zwolsman, Inge Oussoren
1. Opening
De opkomst is vergelijkbaar met voorgaande jaren maar het is goed om te zien dat er
ook jeugd aanwezig is. Deze ALV is tot onze spijt wat later dan gebruikelijk. We zijn als
bestuur met andere zaken bezig geweest. De stukken kloppen ook niet helemaal en zijn
fysiek verspreid. Nazending van de juiste stukken zal op een later tijdstip volgen.
2. Vaststellen agenda
Geen toevoegingen
3. Mededelingen
Wij houden een moment stilte in verband met het overlijden van Koos Glastra. Koos was
zeer waardevol voor CSV en al 55 jaar lid.
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2018
Geen opmerkingen

5. Vaststellen jaarverslag van de voorzitter
Klein moment van aandacht voor het bestuur. Ondanks alle beslommeringen (studie,
promoties, ziekte etc is het toch gelukt om het jaar goed af te sluiten en de nodige
zaken gedaan te krijgen.
CSV 70 jaar was een succes. We zouden deze commissie ook graag vragen voor CSV 75
jaar. Financieel gezien was dit feest ook een succes. Ook hulde voor de organisatie van
het schoolhandbaltoernooi en het CSV toernooi. De bezetting van het bestuur is een
punt van aandacht. Dit blijft een zorg waar we later op terug zullen komen.
6. Financiën
1. Vaststellen financieel jaarverslag 2018-2019
Positief resultaat van 618 euro . Het uitvoeren van het penningmeesterschap is een
taak die best tijd vergt. Vandaar dat niet alles heel specifiek is geboekt. Het kantine
resultaat flink positief, met name door de vele evenementen en goede inkoop. Ook
de aankoop van de pinautomaat heeft hierbij geholpen. De sponsorinkomsten zijn
gestegen en ook hebben we wat meer teams. De hogere kosten komen door de
zaalhuur en stijging gas etc.
Begroting - Voorzichtig negatief begroot. Er is rekening gehouden met vertrekkende
leden. Aankomend jaar zal het dak van het clubhuis worden vervangen, wat deels al
is gedaan. De kosten van circa EUR 9.000 zijn deels gedekt door het vrijvallen van
EUR 8.000 aan reserveringen.
2. Vaststellen verslag contributie administratie 2018-2019
Er is een lichte daling van het aantal leden. Deze daling zit met name bij de
senioren, er is stijging bij jeugd. De jeugd betaald minder contributie.
3. Vaststellen verslag kascommissie
Deze ontbreekt dit jaar doordat de stukken laat waren. Het voorstel is goedkeuren
onder voorbehoud of officieel. Wij praten de kascommissie bij en keuren de cijfers
achteraf goed.
4. Vaststellen begroting 2019-2020
De begroting is met de nodige voorzichtigheid opgesteld en zal circa EUR 3.000
negatief uitpakken.
7. Verslagen diverse commissies
1. Jeugd Technische Commissie
Vorig jaar hebben we diverse leden zien vertrekken. We zijn gezakt van 14 naar 9
teams. Inmiddels is er weer een stijging zichtbaar waardoor we een derde E team
hebben kunnen inschrijven. Ook bij de D jeugd zijn we een stijging. Daarnaast is er
een twee jaar geleden beleid geschreven, dit is geëvalueerd. Nick en Sandy hebben

beiden aangegeven hun taak neer te leggen, wij zijn beide erg dankbaar voor hun
inbreng en betrokkenheid.
De activiteitencommissie organiseert zoals ieder jaar veel activiteiten. Marjolein zal
haar taak volgend jaar neerleggen. Dit is dus een vacature.
Er is nog steeds een samenwerking met A&O. Er zijn nog niet genoeg jongens voor
een eigen team. Wellicht volgende jaar voor de D/C jeugd.
We bedanken alle vrijwilligers voor de jeugd.
2. Wedstrijdsecretariaat
Inge is er helaas niet maar het wedstrijdsecretariaat loopt, zoals altijd, op rolletjes,
waarvoor dank!
3. Technische Commissie (geen verslag)
Er is geen voorzitter of leden. Reinier heeft de commissie nog wel ondersteund dit
jaar. Hoewel deze rol is opgelost in het bestuur, zien we deze functie wel graag snel
ingevuld.
4. Clubhuiscommissie
Hier hebben we gelukkig veel handen voor. Het pinapparaat is van toegevoegde
waarde. De kantinediensten worden verdeeld onder teams. Dat loopt nu al soepeler
dan vorig jaar. Minder teams was fijn doordat het makkelijker verdelen is, de tijd die
je staat is wel langer.
Toernooien hebben ook bezetting nodig, dit is altijd gelukt. We zijn dankbaar voor de
hulp die wij hierbij krijgen. De inkoop is door Sylvia zelf gedaan. Hierdoor blijft er
minder over en gaat er minder over datum. Dit pakt goed uit.
Energiekosten zijn ook nadelig doordat je moet opstarten en we om de week spelen
en dus alles iedere keer moeten opstarten. Ook voor Mariska is dit het laatste jaar en
we hopen iemand al snel te vinden zodat we iemand nog op weg kunnen helpen.
5. Sponsorcommissie
Geen verslag aanwezig. Dit was het afgelopen jaar een goed gevulde commissie
maar vanwege verschillende redenen zijn Cindy, Daphne en Eddo teruggetreden en
is het nu helaas een lege commissie. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en
leden. Er lopen contracten af dit jaar waardoor bezetting belangrijk is omdat dit er
voor zorgt dat we inkomsten houden uit sponsoring, wat een belangrijke bron van
inkomsten is voor CSV.

8. Jubilea
Pauline de Groot 10 jaar
Susanne Overbeek 10 jaar
Reinier Zwolsman 15 jaar
Nicole Brouwer 20 jaar
Andre Hoekstra 25 jaar (club van 100)
Bart Breggeman 35 jaar (club van 100)
Linda Min 40 jaar
Inge Oussoren 50 jaar
Jubilarissen zijn niet specifiek uitgenodigd. Dit is wel gebruikelijk maar is er deze keer
bij ingeschoten.
Benoemen lid van verdienste
Dit zijn leden die veel voor de club betekenen
Michiel Baars - jarenlang trouwe penningmeester ook na lidmaatschap
Sandy Scheerman - jarenlang veel gedaan voor de club gegeven
Daphne de Winter -voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger
Ada Stam- opzetten van het rolstoelhandbal Ronald Klaasen - doet achter de schermen enorm veel

Erelid:
Inge van Oussoren
Vanwege haar jarenlange inzet voor de club. Dit is een bijzondere vermelding waard.
9. Kascommissie
Leden:
Marjolein Jonker m.i.v. 2017/2018
Michiel Baars m.i.v. 2018/2019
Iris Nanne m.i.v. 2018/2019
Reserveleden:
Miranda Hardebol 2018/2019
Wouter Hoberg 2018/2019
10. Aftreden & benoemen kascommissieleden
Aftredende kascommissieleden
Marjolein Jonker
Miranda Hardebol neemt de taak van Marjolein over
Benoemen kascommissieleden
Miranda

Benoemen reservelid
Willeke (mag dit als je al lid bent geweest, ja dit mag)

11. Aftreden en benoemen bestuursleden
Afgetreden bestuursleden:
Reinier Zwolsman
Voorzitter Technische Commissie (reeds afgetreden)
Sandy Scheerman
Lid JeugdTC
Eddo Laarhuis
Voorzitter Sponsorcommissie
Per volgend seizoen treden de volgende bestuursleden af:
Marjolein Jonker
Voorzitter Jeugd Technische Commissie
Priscilla Everts
Penningmeester
Mariska Buurmeijer
Voorzitter Clubhuiscommissie
Joyce Glorie
Secretaris
Het is niet de ambitie van het bestuur om de 7 aftredende vanavond te vervangen. Zeker
niet omdat we hier vanavond praten tegen de club mensen die al veel doen. Maar we
willen hier wel binnen een half jaar een oplossing voor vinden.
Vanuit Edwin Gerritsen wordt opgemerkt dat een functieomschrijving kan helpen om
mensen een idee te geven van de taken. Dit zullen we als bestuur verspreiden.

12. Bestuurssamenstelling
Indien de algemene ledenvergadering akkoord gaat met de door het bestuur
herkiesbaar gestelde kandidaten en aangedragen nieuwe kandidaten, ziet de
samenstelling van het bestuur er als volgt uit:
Dagelijks bestuur
Voorzitter

Xander Blankestijn

04-10-2015

04-10-2021

Secretaris

Joyce Glorie
(vacant m.i.v. volgend seizoen)

15-10-2017

12-10-2020

Penningmeester

Priscilla Everts
(vacant m.i.v. volgend seizoen)

12-10-2018

12-10-2020

12-10-2018

12-10-2020

Commissies met bestuursfunctie
Voorzitter Technische
Commissie

vacant

Voorzitter Jeugd Technisch
Commissie

Marjolein Jonker
(vacant m.i.v. volgend seizoen)

Voorzitter
Sponsorcommissie

vacant

Voorzitter
Clubhuiscommissie

Mariska Buurmeijer
(vacant m.i.v. volgend seizoen)

Vice-voorzitter

vacant

15-10-2017

15-10-2020

07-10-2016

07-10-2020

12-10-2018

12-10-2021

12-10-2018

12-10-2021

Commissies zonder bestuursfunctie
Lid (wedstrijdsecretariaat)

Inge Oussoren

Lid (jeugdcommissie)

vacant

Lid (PR & media)

Iris Nanne

Lid (Gebouwen en
Materiaal)

vacant

Lid (Website)

Tim Bakkum

Lid (Vrijwilligers)

vacant

13. Rondvraag
Miranda Hardebol: Soms wordt de activiteitencommissie geconfronteerd dat er geen kantine
beschikbaar is terwijl er een evenement is. Kan dit beter gepland worden?
Iris merkt op dat dit bij bijv. het schoolhandbal lastig is omdat de datum van heemskerk
vaak laat bekend is en we dit niet gelijk willen doen. We kunnen natuurlijk wel datums
blokken. In de gezamenlijke agenda gaan we de verhuuropties en activiteiten opnemen
zodat hier meer duidelijkheid over is.
Aan het begin van het seizoen heeft iedereen een formulier gekregen waarop de jeugd zelf
kon aangeven welke vrijwilligerstaken ze willen doen. Hier hebben we echter weinig van
terug gehoord. Dat is jammer. Op de achtergrond is hier wat mee gedaan, we gaan deze
mensen uitnodigen voor de spelersraad. Hier starten we in januari mee. Hier had beter over
gecommuniceerd kunnen worden.
Jarin: Kunnen we het pleintje voor de club omtoveren tot het Koos Glastra plein? Het
bestuur vindt dit een goed idee en gaan dit regelen met een straatnaambordje. We zullen
dit ook nog overleggen met de familie.

14. Sluiting

