
H.V. Schipluiden 
 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 1 november 2019  
  
Aanwezig:      Ary Eikelenboom, Delie Aarts, Jan Ham, Yvonne de Haan, Lianne Kattevilder, 

Jolanda Schotting, Christine Eikelenboom, Marcel Schotting, Leo Schouten, 
Renate van Zweden, Peet Kester, Jos Vermeulen, Jenny Boks, Marcel 
Langstraten, Hans Gielesen, Kim de Vries, Idette vd Burgh, Lilian Knoppert, 
Jolanda Lokate, Annette Poels, Phi Le, Olaf van Velzen, Sandra van Velzen, 
Mare van ‘t Hof, Kirsten Kok, Marijse vd Berg, Suzanne van der Spek  

  
Afmeldingen: Judith van Soest, Carolien Ruijgt, Elise de Prez, Carolien Dijkshoorn, 

Chantal Tops, John Kok, Carolien vd Akker  
  
Aanwezig (aantal leden incl. bestuur): 28  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
1. Opening   

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering.   
Fijn dat er weer een grote opkomst is.  

  
2. Ingekomen stukken en mededelingen  
       Er zijn geen ingekomen stukken/mededelingen.  
  
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 november 2018  

De notulen is vastgesteld en hierbij aangenomen.   
  

4. Presentatie jaarverslagen + stand van zaken Sportlink  
a. Algemene zaken sportief:   

Er is benoemd hoeveel leden, opzeggingen en nieuwe aanmeldingen er zijn. Tevens 
is er benoemd welke teams kampioen zijn geworden.  
 

b. Organisatie HV Schipluiden:   
Er zijn binnen de organisatie verschillende vernieuwingen doorgevoerd. Zo werken 
we tegenwoordig met Sportlink, hangt er een tv in de kantine waarop constant 
informatie langskomt over de teams en de vereniging en is de website volledig 
vernieuwd. Ary Eikelenboom heeft de website doorgenomen en 
Marcel Schotting heeft laten zien wat er allemaal via de televisie gepresenteerd 
wordt.   
De website staat nu nog online in een werkomgeving. De domeinnaam zal weer   
Hvschipluiden.nl worden, en zal binnenkort in “de lucht” gaan.  
Op de website is voortaan ook het bar- en schoonmaakschema te vinden.  
De app zal gebruikt gaan worden door coaches en scheidsrechters. Momenteel draait 
deze app als pilot nu alleen bij de B2.  
Halverwege het jaar zal er ook voor vrijwilligers een app komen.  
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c. Financieel:    
De financiën zijn doorgenomen. Het totaalresultaat is helaas een klein verlies. Punten 
waarmee er verbetering behaald kan worden zullen komend jaar aangepast worden.  
De contributie zou vanaf seizoen 2016/2017 in drie stappen verhoogd worden. Door 
overdragen van de ledenadministratie is dit nu twee keer niet gebeurt. Dit jaar en 
volgend jaar zullen de contributies alsnog verhoogd worden, naar het plan van 
seizoen 2016/2017.  
De kascontrole is goed gekeurd. Er is een steekproef gedaan en Lianne krijgt een 
groot compliment voor de boekhouding.   
 

d. Vrijwilligers:   
Het hebben van genoeg vrijwilligers is bij iedere vereniging een probleem. Ook bij HV 
Schipluiden is het moeilijk om alle functies ingevuld te krijgen.   
Momenteel zijn er nog een aantal vacante posten:  

o Jeugdcommissie  
      Yvonne den Haan stopt met technische zaken jeugd  
o Kampcommissie  

Heike vd Mast heeft zich aangemeld en is samen met Nienke, Mare Renée op 
zoek naar een geschikte locatie. Hulp is welkom!  

o Barcommissie  
      Esmeralda Jongenelen stopt en de vereniging is op zoek naar iemand die dit   
      over wil nemen.  
 

e. Scheidsrechters:   
Half oktober heeft Barbara Cox een opleidingsavond voor scheidsrechters 
georganiseerd.   
Er zijn binnen de vereniging nog te weinig scheidsrechters, gaandeweg het seizoen 
zal de vereniging scheidsrechters gaan werven.  
Scheidsrechtersbegeleiding is nog een klein probleem. Bij de wedstrijden van de D, 
E, en F jeugd worden er ouders gevraagd om mee te kijken tijdens de wedstrijd 
omdat deze gefloten worden door jonge meiden en om zo te voorkomen dat 
toeschouwers commentaar geven. Helaas gebeurt dit nu vaak niet, waardoor deze 
meiden geen back up hebben.  
Barbara wordt bedankt voor haar inzet, want wat er tot nu toe allemaal gedaan is 
binnen de groep scheidsrechters is erg goed gegaan.  
 

f. Sponsorcommissie:  
Jeanette van Vliet en Marianne Dijkshoorn hebben vorig jaar de sponsorcommissie 
op zich genomen en zijn hier enthousiast mee aan de slag gegaan. O.a. nieuwe 
shirtsponsors, nieuwe bordsponsors en de actie “vrienden van de handbal” zijn een 
succes. Door deze actie is er nieuw trainingsmateriaal aangeschaft. Uiteraard blijven 
een nieuwe “vrienden van de handbal” welkom! 
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g. Technische commissie:  
Er moet een nieuwe technische commissie worden samengesteld. Deze commissie 
zal o.a. de teamindeling op zich gaan nemen. De bedoeling is dat dit mensen zijn die 
geen kinderen in de jeugd hebben, zodat er een objectieve indeling gemaakt kan 
worden zonder dan mensen aangekeken worden op deze indeling. De teamindeling 
staat dus los van de technische commissie jeugd. 
Ook bepaald de technische commissie waar en hoe vaak er getraind wordt. 
Voor de indeling van de D, E, en F teams zijn nog ongeveer 4 mensen nodig. 
 

h. Seniorenzaken: 
DS1 heeft de 1e klasse weten te behouden.  
Er zal samen met Odis getraind gaan worden en de vereniging gaat een nieuwe 
hoofdtrainer werven, hier zijn al stappen in gezet. 
 

i. Jeugdzaken: 
In september 2018 zijn we gestart met 62 leden binnen de F tm C teams. Veel 
jeugdleden van de A, B en C hebben zich ingezet, o.a. bij de trainingen en het fluiten 
van wedstrijden. 
Veel ouders hebben de teams gecoacht. We zijn alle vrijwilligers erg dankbaar. 
 

j. Tim Fysio: 
HV Schipluiden heeft contact met TIM Fysio. Er zal een voorlichtingsavond komen 
voor trainers en coaches waarin er gesproken wordt over het voorkomen van 
blessures. Overige geinteresseerden zijn ook welkom. Deze datum wordt nog 
gepland. 
In het begin van het nieuwe jaar zal er een mail gestuurd worden over de 
mogelijkheid van het aanvragen van een vrijblijvende afspraak om te laten kijken 
waar eventuele mankementen/blessures vandaan komen, zodat hier aan gewerkt kan 
worden. 
 

   
5. Benoeming kascontrolecommissie 2019-2020 

Peter Kester en Michelle Duijvesteijn blijven ook komend jaar weer de kascontrole 
uitvoeren. 
Carolien vd Akker stopt met deze functie en zal opgevolgd worden door Yvonne den 
Haan. Bedankt voor je inzet Carolien! 
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6. Bestuursverkiezing  
Voorzitter: 
Ary Eikelenboom herkozen voor een jaar 
 
Complexbeheer:   
Jan Ham herkozen voor een jaar 
 
Penningmeester:  
Lianne Kattevilder 
 
Secretariaat:   
Suzanne van der Spek volgt Christine Eikelenboom en Jolanda Schotting op 
 
Technische commissie Senioren: Vacant 
 

Technische commissie Jeugd:  Vacant 
 

 
 

7. Rondvraag  
Phi Le: 
Gezien bij een andere vereniging dat de ouders/publiek bij de jeugteams vóór de 
wedstrijd worden toegesproken over het feit dat de wedstrijd gefloten wordt door 
jonge meiden die nog aan het leren zijn om de wedstrijden te fluiten. De meiden 
worden daarbij naar voren gehaald en zo wordt er respect tijdens de wedstrijd 
gevraagd. Is het een idee om dat hier ook te gaan doen?  Goed idee, we gaan 
kijken of we dit inderdaad in gaan voeren voor de wedstrijden. 
 
Marijse vd Berg/Kim de Vries/Jolanda Lokate: 
Kan het bar-beleid opnieuw bekeken worden? Zoals de barindeling nu gemaakt 
wordt, is het bijna niet haalbaar voor de mensen die achter de bar staan. Er wordt op 
veel te korte termijn aangegeven dat je bardienst hebt dat weekend en er wordt 
verwacht dat je er dan 3 uur staat. De indeling loopt erg scheef, sommigen staat 2x in 
een maand 3 uur en sommigen staan 1x in de maand 2 uur. 
 
De balans tussen schoonmaakdienst en bardienst zou opnieuw bekenen moeten 
worden voor een eerlijke verdeling.  
Goed punt, willen jullie meedenken over het nieuwe bar- en schoonmaakbeleid? 
 
Idette vd Burgh geeft aan hier ook aan mee te willen werken. Er zal binnenkort een 
afspraak gemaakt worden om om de tafel te gaan en zo tot een goede oplossing te 
komen. 
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Lilian Knoppert: 
Worden nieuwe leden ook benaderd om een vrijwilligersfunctie te gaan vervullen? 

 Ja dit is inderdaad het geval, Christine benaderd nieuwe leden hiervoor. 
Momenteel is de keuze een bardienst, of een functie in de technische 
commissie. 

 
 Leo Schouten: 
 Bestuur en Vrijwilligers bedankt voor het afgelopen jaar!  
 
  
8. Sluiting  

Ary bedankt Yvonne, Christine en Jolanda voor hun gedane zaken de afgelopen 
jaren. Zij hebben zich enorm ingezet voor de vereniging. 
 
De vergadering sluit om 21:25 uur 
 

  
 

Goedkeuring verslag ter vergadering d.d. 1 november 2019:  
  
Voorzitter:      Secretaris:  
  
  
Ary Eikelenboom     Suzanne van der Spek   
 


