H.V. Schipluiden

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 november 2021
Aanwezig:

Ary Eikelenboom, Jan Ham, Lianne Kattevilder, Peggy Smeets, Suzanne van
der Spek (verslag)
Peter Boks, Idette van der Burgh, Arjan Dijkshoorn, Christine Eikelenboom,
Yvonne den Haan, Phi Le, Thu Le

Afmeldingen: Peet Kester, Wendy van Adrichem, Judith van Soest
Aanwezig (aantal leden incl. bestuur):
- 12 (via online meeting, i.v.m. COVID-19)
- Daarnaast is door 5 personen akkoord gegeven op de verstuurde stukken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De vergadering wordt om 20:15 uur geopend
De voorzitter, Ary Eikelenboom, heet iedereen welkom op (wederom) een online ALV.
Hij bedankt Lianne, Peter en Suzanne voor het realiseren van deze ALV.
Stukken zijn, met een verzoek tot akkoord geven, naar alle leden (circa 150
mailadressen) toegestuurd, hierop zijn 5 reacties gekomen. Deze personen waren
akkoord met de punten.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Yvonne den Haan:
Krantenartikel in verband met het aanvragen van een VOG binnen
verenigingen. Kan het bestuur hiermee aan de slag?
Ary Eikelenboom: We zijn hier druk mee bezig. Hebben dit nu voor 80% op de rit.
Gaan er verder mee aan de slag.
Ary Eikelenboom:
Heeft tijdens de vorige ALV aangegeven de functie van voorzitter over te willen
dragen. Zolang er geen opvolging is zal hij dit jaar nog aanblijven. We gaan echter
actief op zoek naar een nieuwe voorzitter.
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30-11-2020
De notulen zijn vastgesteld en hierbij aangenomen.
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4.

Financieel verslag en controle kascommissie
Resultaat:
Het resultaat ziet er best positief uit, maar dit is wel een vertekend beeld. Er is geld
over door de steun van de overheid en omdat er geen zaalhuur is geweest. Zonder
deze twee aspecten zou het een negatief resultaat geweest zijn. Ook komend jaar
wordt het nog lastig en zal het resultaat waarschijnlijk negatief gaan uitvallen.
Toelichting enkele punten:
- De overige kosten vallen hoog uit, dit komt omdat hier ook het abonnement van
pinapparaat onder staat. Besproken is dat dit een post is die voor de duidelijkheid
misschien beter onder de post “kantine” kan vallen. Of er zou zelfs een aparte
post voor gemaakt kunnen worden.
- Vrijwillige vergoeding:
Dit is een tweemaandelijkse vergoeding aan de trainer. Je mag €180 per maand
ontvangen aan vrijwilligersvergoeding. Is het duidelijk op het afschrift dat dit om
een bedrag van 2 maanden gaat?  Hier wordt naar gekeken en indien nodig
aangepast.
- Niet betalende leden en sponsors: Druk mee bezig geweest. Lianne is achter de
sponsoring aangegaan en Ary achter de betaling van de leden.
- Afvalverwerking: Dit moet nog goed afgehandeld worden met de overige
verenigingen aan de Tiendweg.
- Lange termijn visie: Is er een lange termijn visie wat betreft het opknappen van de
kantine en het terras? Dit is iets waar wel over nagedacht moet worden. We gaan
hiermee aan de slag.
Begroting:
De begroting is negatief. We verwachten dit seizoen nog steeds minder baromzet.
Vorig seizoen is positief afgesloten door de steun vanuit de overheid.
De zaalhuur hebben we teruggekregen, maar ook de Stichting Sporthal heeft een
negatieve begroting. De kans is dus groot dat de huur van de sporthal omhoog zal
gaan.
Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen zal het Kerststratentoernooi dit jaar
niet doorgaan, terwijl deze wel al in de begroting mee is genomen. Dit zal dus nog
anders uitvallen.
We zullen met de hele club na moeten gaan denken hoe we ervoor kunnen zorgen
dat we het tij kunnen keren. We kunnen best nog vooruit en willen niet doemdenken,
maar moeten ons met zijn allen wel realiseren dat we er verandering in moeten
brengen.
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Controle kascommissie:
Op 19 november 2021 hebben wij, Yvonne den Haan en Simone Roessen, de
kascontrole uitgevoerd van de HV Schipluiden over het jaar 2020. De financiële
administratie van HV Schipluiden wordt gevoerd door Lianne Kattevilder.
Lianne heeft toelichting gegeven bij de balansen en verlies- en winstrekening van HV
Schipluiden en heeft inzage gegeven in de gevoerde administraties. Naar aanleiding
van de beschikbaar gestelde informatie hebben wij enkele vragen gesteld en deze
heeft Lianne beantwoord. Wij zijn van mening dat de cijfers een betrouwbare
weergave laten zien.
Wij stellen dan ook voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid.
Benoeming kascontrolecommissie 2021-2022
Yvonne den Haan en Simone Roessen hebben dit jaar de kascotrole gedaan, na 2
jaar dient dit overgedragen te worden.
Yvonne, bedankt voor je inzet afgelopen jaren!!
Simone bedankt voor jouw bijdrage aan deze kascontrole!
Bij de volgende ALV zal de kascontrole gedaan worden door Peter Boks en Arjan
Dijkshoorn.
5. Bestuursverkiezing
Voorzitter:
Ary Eikelenboom: Heeft te kennen gegeven dat dit echt zijn laatste jaar als voorzitter
zal zijn.
Hij wil wel betrokken blijven en we gaan als bestuur actief op zoek naar opvolging.
Herkozen voor een jaar.
Complexbeheer:
Jan Ham herkozen voor een jaar.
Penningmeester:
Lianne Kattevilder, nog binnen lopende termijn.
Secretariaat:
Suzanne van der Spek, nog binnen lopende termijn.
Algemeen bestuurslid: Peggy Smeets is voorgedragen als algemeen bestuurslid. Hier
is door de aanwezigen unaniem akkoord voor gegeven.
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6. Contributie
Vanwege de afgelopen periode met Covid-19 hebben we besloten de contributie niet
te verhogen.
Er zijn in de afgelopen tijd wat vragen gekomen over restitutie. Hier is met de
betreffende personen over gesproken. Er was begrip en tot restitutie is het uiteindelijk
niet gekomen.
7. Algemene Zaken
Leden en Commissies:
Het ledenaantal incl. mutaties en de commissies zijn benoemd in de uitnodigingsmail.
Er is een nieuw team ingeschreven, namelijk Dames MidWeek 2.
Heel fijn dat zij erbij gekomen zijn.
Complimenten voor iederen die het gerealiseerd heeft dat zij zo snel deel konden
gaan nemen aan de competitie!
Vrijwilligers:
Het was een raar jaar, maar het bestuur van HV Schipluiden bedankt alle
vrijwilligers die zich op welke manier dan ook zijn blijven inzetten voor de
vereniging!
Barbara Cox heeft het stokje als scheidsrechterscoördinator overgedragen aan
Gerard de Bruijn. Barbara, heel erg bedankt voor je inzet afgelopen jaren en Gerard
veel succes als coördinator!
Wendy van Adrichem heeft afgelopen jaar de TC op zich genomen.
Thu Le heeft het wedstrijdsecretariaat van Sylvia Steenks overgenomen.
Thu geeft aan dat er momenteel een tekort aan scheidsrechters is. Tijdens de online
vergadering is er gesproken over mogelijke oplossingen. Deze zijn op zeer korte
termijn niet uitvoerbaar, maar vanaf januari gaan we hiermee aan de slag. Er zullen
teams en personen benaderd worden en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om
een workshop te geven van 1 of meerdere avonden, zodat personen die gaan fluiten
hier ondersteuning in krijgen.
Sponsoring:
Sponsorcommissie heeft een stuk aangeleverd welke in de uitnodigingsmail
verstuurd is.
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8. Rondvraag
Idette van der Burgh:
Ik wil zeggen dat de bardiensten goed lopen. Ik plan momenteel een 5-wekelijks
schema in. Ondanks dat er momenteel geen publiek bij de wedstrijden mag zijn is het
goed dat de kantine open is gebleven voor begeleiding en teams. Zo is er toch nog
een kleine omzet en houdt men verbinding met de club.
Personen die de bardienst draaien doen ook de controle met de corona-check-app,
ook dit gaat goed.
Yvonne den Haan:
Wat is het doel van de Grote Clubactie? Waar wordt de opbrengst aan besteed?
Dit zou geinvesteerd worden in trainingsmateriaal, met name voor de jeugd. Maar dit
zie ik in de begroting niet terug?
Ik denk dat we hier echt een doel aan moeten koppelen, zodat er veel meer beleving
komt bij de verkoop (en aankoop) van de loten.
Ary  Nu de begroting niet sluitend is hebben we het materiaal nog niet kunnen
aanschaffen. Je hebt gelijk wat betreft de beleving, zullen hier een volgende actie
zeker iets mee doen!
Yvonne den Haan:
De tas met reserveshirts staat momenteel bij mij. Zodat hij niet meer “rondzweeft” en
er zich op gehouden kan worden. Wanneer een team de shirts nodig heeft kunnen ze
de shirts bij mij ophalen en daarna gewassen weer terugbrengen.
Kunnen er nieuwe reserveshirts aangeschaft worden? We hebben ze momenteel
echt in te weinig maten.
Ary  We gaan uitzoeken of er misschien nog ergens reserveshirts zijn bij iemand.
Ook nemen we dit in de volgende bestuursvergadering mee en gaan het dan evt
neerleggen bij de sponsorcommissie.
Yvonne den Haan:
Kan er in de volgende nieuwsbrief een melding gemaakt worden van het
Jeugdfondsvan de gemeente? Onder een bepaalde inkomensgrens kan er een
vergoeding aangevraagd worden voor sportcontributie en –materiaal. Dit kan oplopen
tot een bedrag van 325 euro. Misschien zijn er mensen die hier recht op hebben, of
die dit door kunnen geven aan iemand uit de omgeving zodat hun kind(eren) kan
gaan sporten.
Suzanne  Ik zal dit meenemen in de nieuwsbrief van december.
Thu Le:
Er zijn momenteel veel corona-gevallen onder de jeugd waardoor er best veel
wedstrijden verzet moeten worden. Er zijn weining inhaalmogelijkheden. Is er een
uitwijkmogelijkheid?
Jan/Lianne  Op zondag na de wedstijd van DS1 zou er nog ruimte zijn (tot 17:30
uur) en ook op zaterdag kunnen we voor zulke uitzonderingen de hal in.

H.V. Schipluiden
9. Sluiting
Ary bedankt iederen voor de digitale aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:15
uur

Goedkeuring verslag ter vergadering d.d. 24 november 2021:
Voorzitter:

Secretaris:

Ary Eikelenboom

Suzanne van der Spek

