CSV Handbal, met elkaar en voor elkaar!

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020
2 november 2020, 20:00 uur, Teams
Aanwezig: Xander Blankestijn,Joyce Glorie,Priscilla Everts,Mariska Buurmeijer,Marjolein
Jonker,Koen Hoberg,Wouter Hoberg,Daphne de Winter,Edwin Gerritsen,Willeke
Burgmeijer,Alex & Nathalie,Miranda Hardebol,Cindy Winder,Gerwin te Hennepe,Hester te
Hennepe,Bobby de Haan,Ikina Kramer,Irene Molenaar,Koen Spil,Petri Laarhuis,Larissa
Lanting,Lieke Sintemaartensdijk,Maaike Dingerdis,Marlies moeder Dian,Melany
Sprenkling,Ronald Overbeek,Eva Schipper,Shirley Louws,Tim Bakkum,Iris
Nanne,Jolanda,Danielle Jordan,Rob Huitenga,Susan Sprenkling,Inge Oussoren,Margret
Weijers,Fanny Terluin (sloot later aan)

1. Opening
Xander begroet en bedankt alle aanwezigen. Het is de eerste keer dat we een ALV digitaal
doen maar de opkomst is mooi.
2. Vaststellen agenda
De agenda is zonder toevoegingen vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 22 november 2019
Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn vastgesteld.
5. Vaststellen jaarverslag van de voorzitter
Het jaarverslag is geschreven op het moment dat er nog getraind mocht worden. Dat is nu,
in ieder geval voor senioren, niet meer zo, wat erg jammer is maar begrijpelijk in deze
situatie. Er zijn geen verdere opmerkingen op het jaarverslag.

6. Financiën
1. Vaststellen financieel jaarverslag 2019-2020
Er zijn weinig verschillen t.o.v. vorig jaar, daarom is er ook geen toelichting
geschreven.
De exploitatie valt flink tegen ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was deze
positief, nu negatief. Het is wel positief ten opzichte van de begroting. Er zijn veel
baten misgelopen, er is wel een subsidie van het RVO ontvangen vanwege corona.
De lasten liggen redelijk in lijn, de doorbelasting NHV is iets lager uitgevallen.
Voorziening groot onderhoud is ook meegevallen doordat de kosten van het dak
beduidend lager waren dan we dachten. We hebben een post debiteuren af moeten
boeken omdat we hebben moeten constateren dat dit niet meer uit te zoeken valt.
2. Vaststellen verslag contributie administratie 2019-2020
We zien een dalende trend bij de senioren, maar de jeugd is stabiel. Wij willen
voorleggen aan de leden hoe zij denken over het eenzijdig stoppen met betalen door
leden. Nu zetten we vaak uit coulance opzeggende leden op niet spelend lid, wat een
sterk verminderde contributie betekent. We hebben dit jaar de opzegtermijn ook
opgerekt naar mei ivm corona. Er geven nu echter leden, zelfs tot ver in oktober aan
dat ze stoppen met handbal en niet meer willen betalen, ook niet na diverse
pogingen en overleg. Wij zitten hier principieel in, uiteraard niet bij mensen met
betalingsproblemen maar wel in andere gevallen en vragen de leden hoe zij hier
tegenaan kijken. Er zijn geen bezwaren geuit om hier op deze wijze mee om te
blijven gaan en wanneer het uiteindelijk leidt tot een vordering, deze uit handen te
geven aan incassobureaus.
3. Vaststellen verslag kascommissie
De kascommissie heeft decharge verleend.
4. Vaststellen begroting 2020-2021
De begroting valt helaas flink negatief uit, dit komt door het niet kunnen organiseren
van toernooien, corona, en het uitblijven van inkomsten zoals uit de kantine. We
zijn wel gelukkig liquide, maar voorzien nu ruim 7.000 euro negatief. De begroting
is conservatief genomen waardoor we hopen dat dit meevalt. We vragen
toestemming voor deze hoge negatieve begroting gezien de bijzondere
omstandigheden. Er is 14.000 euro aan liquide middelen maar dit betekent wel dat
als we op deze voet doorgaan we over 2 jaar failliet zijn. Dit kan niet de bedoeling
zijn.
We willen dit opvangen met contributie/vrijwilligersbijdrage, ook omdat we geen
vrijwilligers weten te krijgen. Er zullen flink kosten gemaakt worden voor een
penningmeester omdat we ook deze vacature niet weten te vervullen en dit aan een
administratiekantoor zullen gaan uitbesteden.
Vraag Gerwin te Hennepe: kunnen we aan de kostenkant nog iets doen of extra
subsidie van het rijk aanvragen. Xander: Kosten snijden is lastig, dit doen we al

maar er zijn vaste lasten, zoals de zaalhuur, die betaald moeten worden. Naar
subsidie kijken we zeker. Grote onderhoudsuitgaven doen we uit de voorziening
waardoor het niet drukt op het resultaat. We hebben ook van de TOS regeling
gebruik gemaakt. Eerst volgende keer dat we subsidie verwachten aan te kunnen
vragen is Q2 2021 omdat we dan door het wegvallen van het toernooi inkomsten
missen.
Vraag Tim Bakkum: Kunnen we niet 24 uur handballen om geld binnen te halen?
Xander: Zeker een optie, dit is wel een eenmalige inkomstenbron, we zoeken ook
structurele inkomsten zoals sponsoren. Dit is een lastig punt, zeker op dit moment
en in deze tijd.
Vraag Wouter Hoberg: Wat zijn de uitvoeringskosten ad EUR 1.200.
Priscilla: Dit zijn kosten voor de bank, secretariaat, contributie administratie, kosten
abonnement sportlink.
Er is door de aanwezige leden geen bezwaar op de negatieve begroting.
Vraag Rob Huitenga: Levert de papiercontainer nog wat op?
Xander: Dit levert inderdaad nog wat op maar de gemeente heeft de vergoeding
hiervoor bijgesteld met circa 40%. We hebben de inkomsten hiervan daarom begroot
naar 750 euro.
7. Verslagen diverse commissies
1. Jeugd Technische Commissie
We zijn begonnen met 9 teams en een goedgevulde commissie. Er zijn veel leuke
activiteiten bedacht maar door corona kon er veel niet doorgaan. Er is nog steeds
samenwerking met A&O, en het team komt nu zelfs uit op divisie niveau. Voor
aankomend seizoen hopen we op doorgang van de activiteiten.
2. Wedstrijdsecretariaat
Bedankt alle vrijwilligers, verder zijn er geen bijzonderheden te vermelden.
3. Technische Commissie (geen verslag)
4. Clubhuiscommissie
Ouders hebben kantinediensten gedraaid, dat werkte goed. Er zijn nu minder leden
in deze commissie wat voor organisatorische problemen zorgt. Er is nog geen
opvolging gevonden voor Mariska, de voorzitter, maar zij zal na alle jaren inspanning
even goed aftreden. Er zijn wel 2 nieuwe leden bijgekomen, hier zijn we blij mee.
Het alarmsysteem is vervangen, dit werkt erg fijn omdat het middels een app gaat
en bestuursleden niet meer gebeld worden voor valse alarmen aangezien er ook
camerabeeld bij zit. Het betalen met pin is ingevoerd, voor volgend seizoen is de
visie om alleen met pin te betalen, wat de taak van voorzitter ook minder zwaar en
overzichtelijker is voor de penningmeester. Wij hopen dan ook dat er een van de
leden opstaat om deze taak in te gaan vullen.

Het laatste deel van het buitenseizoen is niet doorgegaan, voor nu verwachten we
helaas geen inkomsten ivm corona.
5. Sponsorcommissie
Geen verslag. Er is geen voorzitter voor deze commissie, hier zijn we dan ook hard
naar op zoek en we hopen dat een van onze leden zich hiervoor aanmeldt.
8. Jubilea
Wij feliciteren alle jubilea en dat zijn er nogal wat:

Wij mogen de volgende jubilarissen feliciteren:
Marten Buitelaar
25 jaar
Marcel Krom
20 jaar
Ikina Kramer
10 jaar
Eva Schipper
10 jaar
De volgende leden vieren hun 5 jarig lidmaatschap:
Nienke Buurmeijer
Rosa Casanovas
Janna Dekker
Joyce van Haaster
Tessa Hardebol
Frank Hooning
Annebelle Korsmit
Lena Lute
Benthe Pieters
Julia Rab
Renske van Rooij
Sophie van der Schaaf
Margret Schipper
Melany Sprenkeling
Ada Stam-Scholten
Adrian Tanasescu
Manon Winder
Voor de jubilea die 20 en 25 jaar lid zijn, er komen bloemen aan.
9. Kascommissie
De kascommissie bestond uit de volgende 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 (nieuw lid)
10. Aftreden & benoemen kascommissieleden
Aftredende kascommissieleden
Marjolein Jonker
Benoemen kascommissieleden
Miranda Hardebol
Benoemen reservelid
Joyce Glorie
11. Aftreden en benoemen bestuursleden
Aftredende bestuursleden:
Marjolein Jonker
Voorzitter Jeugd Technische Commissie
Priscilla Everts
Penningmeester
Mariska Buurmeijer
Voorzitter Clubhuiscommissie
Joyce Glorie
Secretaris
Xander heeft aangegeven samen met het huidige bestuur af te treden aangezien er vrijwel
niemand aanbleef, maar gezien de nodige instroom zal Xander toch aanblijven. Xander
bedankt alle aftredende bestuursleden voor hun inzet en betrokkenheid.
Te benoemen bestuursleden
Edwin Gerritsen
Willeke Burgmeijer
Pim Dokkum
Daphne de Winter
Rene Tamis

Vice-Voorzitter
Secretaris
Technische Commissie (rolstoelhandbal)
Jeugdvoorzitter
Jeugdvoorzitter

Alle bestuursleden zijn goedgekeurd.

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:
Zoals gezegd is er geen penningmeester opgestaan en gaan we deze functie betaald
uitbesteden aan Smit Administratie. Hiervoor is circa 3.000 euro begroot. Op papier moet er
wel een penningmeester zijn, we beraden ons op deze invulling.
Dagelijks bestuur
Voorzitter

Xander Blankestijn

04-10-2015

02-11-2021

Vice-Voorzitter

Edwin Gerritsen

02-11-2020

02-11-2023

Secretaris

Willeke Burgmeijer

02-11-2020

02-11-2023

Penningmeester

Triangel Groep (tegen kosten)

Commissies met bestuursfunctie
Voorzitter Technische
Commissie

Pim Dokkum

02-11-2020

02-11-2023

Voorzitter Jeugd Technisch
Commissie

Daphne de Winter
Rene Tamis

02-11-2020

02-11-2023

Voorzitter
Sponsorcommissie

vacant

02-11-2020

02-11-2023

Voorzitter
Clubhuiscommissie

vacant

Commissies zonder bestuursfunctie
Lid (wedstrijdsecretariaat)

Inge Oussoren

Lid (jeugdcommissie)

vacant

Lid (PR & media)

Iris Nanne

02-11-2020

02-11-2023

Lid (Gebouwen en
Materiaal)

Eddo Laarhuis

02-11-2020

02-11-2023

Lid (Website)

Tim Bakkum

02-11-2020

02-11-2023

Lid (Vrijwilligers)

vacant

Ledenadministratie

Ronald Klaasen
Vacant m.i.v. 01-07-2021

We zijn echt dringend op zoek naar een voorzitter kantinecommissie, maar zeker ook leden.

Ook de ledenadministratie is vol verve vervuld waarvoor wij alvast onze dank uitspreken
aan Ronald Klaasen. Ook voor deze functie is invulling noodzakelijk.
Vrijwilligersbijdrage:
Een belangrijk punt is de negatieve begroting van 7.000 euro.
Het bestuur ziet geen andere mogelijkheden dan invoering van een vrijwilligersbijdrage
voor alle leden.
De vrijwilligersbijdrage is met name omdat we helaas constateren dat veel ouders/leden
eigenlijk enkel consument zijn van de vereniging maar helaas niet bijdragen aan taken. Er
wordt te weinig ingebracht en veelal door dezelfde mensen.
Wij stellen daarom aan de aanwezigen voor om een eenmalige bijdrage per seizoen,
bovenop de contributie, in te voeren die is terug te verdienen door taken uit te voeren.
Deze bijdrage wordt 50 euro per lid en kan je terugverdienen door 12 uur aan taken uit te
voeren. Effectief is dit 1 uur per maand.
De bedoeling is dat een ieder die denkt recht te hebben op teruggave van deze bijdrage,
aan het einde van het seizoen mag aangegeven welke taken er zijn uitgevoerd. Bij het
uitblijven hiervan gaat de bijdrage automatisch naar de club.
De ingangsdatum is per 1 januari en zal naar rato voor het seizoen worden berekend. Deze
bijdrage zorgt er ook voor dat er een minder negatieve begroting is en vergroot hopelijk de
betrokkenheid van ouders en leden bij de vereniging.
Vraag Miranda Hardebol: Geldt deze bijdrage en de uren per kind?
Xander: Ja, deze bijdrage geldt per kind waarbij wij opmerken dat bestuursleden en
trainers al zoveel uren maken dat je daar altijd voldoende aan zal hebben.
Vraag Natalie: Goed initiatief alleen de naam vrijwilligersbijdrage is niet zo handig want
net
als op scholen is het dan echt vrijwillig en dat is niet de gedachten achter deze bijdrage.
Xander: Dat is inderdaad een goed punt en wij zullen dit een andere naam gaan geven
want het is inderdaad niet vrijwillig maar een verplichte bijdrage bovenop de
Contributie. Vervolgvraag: Wie houdt dat bij of doe ik dat zelf?
Xander: Wij gaan de verantwoording hiervan bij de leden zelf neerleggen. Wij gaan er ook
vanuit dat mensen zelf echt wel weten wanneer ze iets bijdragen aan de club en ook het
bestuur is in staat om dit goed te beoordelen aangezien we echt wel weten wie er wel/niet
iets doet voor de club. Het zal in het begin ook even een kwestie zijn van zien hoe het
loopt. Daarnaast zullen er ook leden zijn die niet de behoefte hebben om dit bedrag terug
te vragen en dat draagt dan bij aan het financieel resultaat van de vereniging.

Vraag Mariska Buurmeijer: Gaat dit in per 1 januari en geldt dit dan ook voor oud
bestuursleden die jarenlang enorm veel hebben bijgedragen?
Xander: Het gaat inderdaad in per 1 januari maar wij zullen per geval kijken, ook voor

oud-bestuursleden.

Vraag Gerwin te Hennepe: Ik vind het principe heel goed, het kan wel problemen aan de
achterkant veroorzaken, nl. hoe gaan we dit goed controleren/handhaven? Moet je het niet
simpeler maken en de openstaande taken verdelen? Of punten/uren toekennen aan taken.
Zoals bijvoorbeeld de penningmeester.
Xander: Wij snappen dit punt maar we willen graag dat mensen zich actiever gaan bezig
houden met de club en daar zelf verantwoordelijk voor worden. Daarom mogen mensen
ook zelf achteraf aangeven wat ze hebben gedaan en dit verantwoorden. Wij geloven dat
we op dat moment in staat zijn om te weten wie wel/niet iets bij heeft gedragen. En er
zullen ook mensen zijn die het prima vinden om dit te betalen en het niet terugvragen.
Ook hier zullen we vast met verbeteringen komen op basis van voortschrijdend inzicht
maar wij vinden de nood wel zo hoog dat we dit nu gaan invoeren.
Er wordt door de aanwezigen positief gereageerd op dit voorstel en ingestemd met dit
besluit waarmee een verplichte bijdrage van 50 euro per seizoen met ingang van 1 januari
2021 is goedgekeurd.
Er wordt tevens aangegeven door Xander dat CSV voor senioren al jaren rekent met een
bijdrage in de contributie die gebaseerd is op breedtesport terwijl alle senioren competitie
spelen volgens de topsport bijdrage die het NHV doorberekend aan de club. Dit zal
langzaam aan rechtgetrokken worden en wij vragen de senioren om op zoek te gaan naar
sponsoren.
Vraag Shirley Louws: De euro 7.000 in de min, is dat inclusief penningmeester?
Xander: Dat klopt, hier zijn de kosten voor de penningmeester in meegerekend.
Vraag Bobby de Haan: Ik speel nu bij de dames maar heb wel weinig tijd om taken uit te
voeren ivm examens en weekendwerk, en ook te weinig ervaring voor bestuur. Hoe wordt
hiermee omgegaan?
Xander: Wij snappen dat dit lastig kan zijn maar geloven ook dat je makkelijker aan je
uren komt dan je denkt. Wanneer je bijvoorbeeld zou helpen bij het schooltoernooi heb je
zo een paar uur te pakken, net als bij het draaien van een bardienst, helpen bij
jeugdtraining of schoonmaken. We kijken uiteraard naar situaties maar willen het wel
hetzelfde houden voor iedereen. Vooraf uitzondering geldt dan voor veel mensen en het is
zeker in het begin ook voor het bestuur om te kijken hoe dit werkt.
Rob merkt op dat er vaak wat te doen is, ook doordeweeks.
Edwin merkt op dat bij leden die het vooraf kenbaar maken, kunnen we vooraf ook
nadenken wat voor taken wel mogelijk zijn
13. Rondvraag
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid, goede opkomst, 33 mensen, dat is goed om te
zien.

14. Sluiting

