Gendringen, maart 2019
Notulen van de algemene ledenvergadering van handbalvereniging UGHV, gehouden op 11
maart 2019 bij Sporthal IJsselweide
Aanwezige bestuursleden:

Martien Tomberg, Bas Aalders, Jessica Lamers, Elles Geerdink,
Dave Kuiper, Lienke Wolters, Bert Rözer en Romeo Gerritsen

Aantal aanwezige leden:

33 leden zijn aanwezig (exclusief bestuur)

Bijlagen:

financiële stukken, verslag kascommissie en vacaturelijst

1. Opening en agenda aanvullingen
Martien Tomberg, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is
één minuut stilte gehouden voor Riek Erinkveld.
Het bestuur heeft voor deze vergadering ook de ouders van jeugdleden uitgenodigd,
zodat zij ook op de hoogte blijven wat er speelt binnen de vereniging. Er zijn twee
ouders aanwezig.
De agenda wordt doorgenomen en de aanvullingen zijn genoemd. Er zijn verder geen
agenda aanvullingen vanuit de leden.
2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 16 april 2018
De notulen van vorig jaar zijn meegestuurd met de herinnering van de
jaarvergadering. De leden hadden geen opmerkingen of vragen over de notulen. De
notulen zijn vastgesteld door de voorzitter.
3. Hoogtepunten van seizoen 2018-2019
Het jaarverslag van 2018 is meegestuurd met de herinnering van de jaarvergadering. Er
worden een paar hoogtepunten nogmaals benoemd.
Het verslag van de strategische werkgroep zal nog opgenomen worden in het jaarverslag
van 2018.
4. Financiën
• Financiële stukken over 2018
Het exploitatie overzicht wordt gepresenteerd. Bas, penningmeester, geeft een
toelichting op de grootste verschillen:
- het bedrag van sponsoring is een stuk minder aangezien het
UGHV magazine is januari 2019 uitgebracht en de
sponsorgelden komen dan voor rekening voor 2019.
- de subsidie van de gemeente zal een stuk lager zijn. Deze
wordt geleidelijk afgebouwd.
- de post materialen is opvallend. Deze is hoger dan andere jaren
en hoger dan begroot. Er zijn hogere uitgaven geweest
vanwege nieuwe tenues.
- oud papier halen we niet meer op. We krijgen daarvoor nog een
vast bedrag van de gemeente.
- de reiskosten en algemene kosten zijn ook wat hoger.

Het resultaat van het exploitatie is een te kort van €9.140,-. In de bijlage zijn de
financiële stukken over 2018 opgenomen.
•

Vaststelling begroting 2019 en vaststellen contributie 2019
Bas heeft de begroting voor 2019 toegelicht. Dit zijn de opvallende punten bij
de ontvangsten:
- contributies: is minder begroot aangezien de verwachting is dat
wat oudere (jeugd)leden de vereniging zal gaan verlaten.
- sponsoring: de sponsorfacturen van 2018 worden in 2019
meegenomen en daarop geboekt.
- subsidie zal lager zijn
- entreegelden: dit bedrag is aangehouden van het afgelopen
seizoen.
Resultaat van de begroting is een tekort van €3.965,-.
Edwin de Rosa Spiering geeft de terechte opmerking dat bij de begroting 2019
niet de inkomsten staan van Huntenpop. Edwin geeft aan om €1.000,- te
begroten. Dit zal worden opgenomen in de begroting 2019.
Maarten merkt op dat deze grote wisseling in inkomsten uit sponsoring
gevolgen kan hebben voor subsidies. Daarom proberen om de inkomsten
zodanig te verantwoorden dat het op jaarbasis ongeveer gelijk blijft.
Bij de uitgave kant zijn dit de opvallende punten:
- reiskosten
- zaal huur: is efficiënter gehuurd; we gaan meer op beach veld
en, hoewel waarschijnlijk lastig, proberen om de uren die we
niet gebruiken alsnog te verrekenen met Optisport.
- materialenkosten vallen hoger uit vanwege aanschaf van
nieuwe tenues.
Op de begroting worden de volgende inkomsten gemist: loterij bestuur,
Rabobank clubkas, grote clubactie en Huntenpop. Dit zal worden opgenomen
in de begroting onder de post “inkomsten uit acties”.
Andre Elijzen geeft als opmerking dat hij goede ervaringen heeft met verkopen
van bloembollen om geld in te zamelen voor de vereniging. Het bestuur zal
contact opnemen met Andre voor meer informatie.
De vraag vanuit de leden komt om eens te kijken naar ons vermogen en hoe
wij hier het beste uit kunnen halen. Het bestuur zal eens gaan bekijken wie de
vereniging daarbij kan adviseren. Als leden een goede suggestie/tip hebben,
dan horen wij dit graag.
N.a.v. de opmerkingen zal de penningmeester de begroting van 2019
aanpassen. Hierna zal het bestuur de begroting 2019 opnieuw communiceren.
mochten hier geen reacties opkomen, dan is de begroting voor 2019
vastgelegd. De begroting voor 2019 is opgenomen in de bijlage.
Tijdens de jaarvergadering van 2018 is besloten dat de contributie geleidelijk
aan te verhogen (mits dit natuurlijk noodzakelijk is). De volgende verhoging zal
voor de contributie 2019 gaan gelden:

-

senioren een verhoging van €2,50
recreanten een verhoging van €1,50
jeugdleden een verhoging van €1,00
jongste jeugdleden een verhoging van €0,50

De vaststelling van de contributie is door de aanwezige leden vastgesteld.
•

Declaraties/onkosten
Het bestuur heeft verzocht om de declaraties van de commissies duidelijker
weer te geven. Het is niet altijd helder wie bestellingen doet in de kantine.
Voortaan je naam op de rekening vermelden. Bestuur zal Optisport vragen om
de rekeningen voor zaalhuur en consumpties apart te verzenden.
onkosten: Binnenkort is er overleg met Optisport waarbij samenwerking en
betaling in natura een van de onderwerpen is.

•

Verslag kascommissie over 2018
Bram Wijkamp is aanwezig en licht het verslag van de kascommissie toe. Er
zijn geen opmerkingen of vragen n.a.v. het verslag. Het verslag is opgenomen
in de bijlage.

•

Benoeming kascommissie
Yvonne Jebson is het vaste lid van de kascommissie. Daarnaast zitten er twee
wisselende leden in de kascommissie wie elk jaar worden gekozen. Bram Wijkamp
blijft nog een jaartje zitten en Juan Bernado Manzano zal plaatsnemen in de
kascommissie voor 2019. De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet.

5. Bestuursverkiezing
Martine de Rosa – Spiering treedt af als penningmeester en Bas Aalders is benoemd
als nieuwe penningmeester. Martine wordt bedankt voor haar inzet.
Lienke Wolters is aftredend als secretaris en herkiesbaar. Lienke Wolters is herkozen.
Martien Tomberg is aftredend als voorzitter en herkiesbaar. Martien Tomberg is
herkozen. Officieel moest Martien vorig jaar herkozen worden, maar dit is toen niet
gebeurd. Daarom is hij deze vergadering nog officieel herkozen, maar dit zal met
terugwerkende kracht van toepassing zijn waardoor zijn zittingsperiode vanaf 2018 is
ingegaan, zodat bij aftreden niet het hele dagelijks bestuur wordt ‘vervangen’.
6. Bestuurszaken
• Jubileum UGHV 2020
Volgend jaar viert UGHV haar 65e jaar jubileum. De vraag vanuit het bestuur is
of de leden hieraan aandacht willen besteden. De aanwezige leden geven
geen tegenspraak.
Er is ook een voorbereidingscommissie aangesteld. Chantal van Kesteren,
Anne Menke, Anouk Migchelbrink, Jesse Jansen, Tys Hendriksen en Lienke
Wolters zullen de eerste acties oppakken zoals brainstormen.
De bestuur gaat nadenken over het budget hiervoor.

•

Stand van zaken UGHV Strategisch plan
De werkgroep Strategisch plan heeft de actiepunten seizoen 2016/2017 en het
actieplan 2018/2019 die door het bestuur zijn opgesteld beoordeeld. We
onderschrijven de opmerking van het bestuur dat er op veel punten stappen zijn
gezet. We vinden dit zeer positief. De activiteiten die voor 2020 staan zijn conform
de actiepunten die in het Strategisch plan voor deze periode gepland zijn.
De volgende aandachtspunten zijn door de werkgroep benoemd:
Arbitrage
Werkgroep: Organiseer informatieavonden over de spelregels.
Bestuur: WTZ heeft dit opgepakt en besproken met de scheidsrechters. In maart
starten de scheidsrechters met de opleiding van de jeugd die dit jaar de
spelregeltest moeten doen.
Ontwikkelingen nieuwe sporthal
Werkgroep: Kijk naar een efficiënte bezetting van de zaaluren door gebruik te
maken van het beachveld.
Bestuur: Voor de trainingen wordt al gebruik gemaakt van het beachveld. Echter
een goede coördinatie met zaaluren is lastig. Vooraf geboekte uren kunnen
waarschijnlijk niet achteraf als niet gebruikt worden teruggevraagd, maar dit wordt
besproken met Optisport.
Werkgroep: Beachhandbal heeft de toekomst. Organiseer een beachhandbal
toernooi! Wel moeten scheidsrechters op de hoogte zijn van de regels.
Bestuur: Het organiseren van een beachhandbal toernooi (al is het eerst op kleine
schaal) is absoluut noodzakelijk. Hier moet aandacht voor komen en
scheidsrechters moeten vooraf worden bijgeschoold. Echter een aanzienlijke
inspanning! Dit is een taak die afzonderlijk moet worden opgepakt.
Cultuur UGHV
Werkgroep: Zorg voor voldoende aansluiting met de jeugd. Door bv een UGHV dag,
aandacht in de presentatiegids, pupil van de week.
Bestuur: Absoluut een aandachtspunt en dit verdient meer aandacht. Dit blijft
daarom op de agenda van het bestuur staan.
Werkgroep: Goede zaak dat er nu wat meer wordt gekeken naar het koppelen van
vrijwilligerswerk aan taken. Een tip is om een takenlijst en vacaturelijst bij te houden
en deze bv tijdens de eerstvolgende jaarvergadering te presenteren aan de leden
waarbij men direct kan inschrijven.
Bestuur: Dit is een goede tip. We gaan ermee aan de slag! In de bijlage vind je de
vacaturelijst die is uitgedeeld tijdens de jaarvergadering.
Communicatie
Werkgroep: Dit is en blijft een aandachtspunt. Kijk naar de site, deze is ingewikkeld
en niet actueel. Mensen zoeken en kunnen het niet vinden. Het feit dat Bas
penningmeester is, was niet bekend. We snappen dat de leden eerst moeten
instemmen maar noem hem dan interim.
Bestuur: Absoluut mee eens en we moeten hieraan blijven werken. Het blijft lastig
om alle media aandacht te geven en actueel te houden. De website is wellicht toe
aan een aanpassing waarbij de meest essentiële informatie makkelijk vindbaar is.

Norbert heeft in principe wel interesse om hier een rol te spelen maar wil wel wat
meer info over zijn rol. Martien heeft een afspraak gemaakt met Norbert en Romeo
om het te hebben over de communicatie.
T.a.v. Bas realiseert het bestuur zich dat dit beter had gemoeten, het voorstel voor
interim staat genoteerd!
Evelien Wassink hadden nog een toevoeging op het punt communicatie. Evelien
geeft aan dat zij geen mails heeft ontvangen en dat haar mailadres niet goed
geregistreerd stond. Dit is aangepast. Daarnaast is zij pas een jaar later
geaccepteerd in de besloten facebookgroep van UGHV. Tot slot heeft Evelien het
idee geopperd om te gaan werken met een nieuwsbrief. Dave geeft een korte
toelichting dat de communicatie een aandachtpunt is van de WJZ/WTZ en dat dit
wordt opgepakt met de contactpersonen van de jeugdteams.
Het bestuur is zich van bewust dat communicatie een blijvend aandachtspunt
is. Het bestuur geeft aan dat het een lastig punt is en hoopt dat we volgend
jaar beter bericht kunnen geven.
Ledenwerving
Hierover zijn beide partijen het eens. Ledenwerving werkt het best door aandacht te
hebben voor het technische kader. Goede opleiding en begeleiding genereert mond
tot mond reclame. Ook de toernooien (familietoernooi en schooltoernooi) zijn hierbij
een goed instrument.
Jeugdcoördinatie
Werkgroep: Betrek ouders bij trainingen en organiseer bijvoorbeeld wedstrijdjes
tussen ouders en jeugd. Eerste initiatieven zijn er maar hoe wordt dit structureel
ingevoerd.
Bestuur: De WTZ/WJZ bespreekt dit met de coaches en trainers die vaak al op
eigen initiatief zaken hebben gestart (bijvoorbeeld een vriendjes en vriendinnetjes
middag). We zullen hier opnieuw aandacht voor vragen.
Samenwerking met buurtverenigingen
Werkgroep: Er mag geen enkel lid buiten de boot vallen omdat er onvoldoende is
gekeken naar mogelijke samenwerking met buurtverenigingen. Bij de
voetbalverenigingen werkt dit en dat betekent dat dit ook voor handbalverenigingen
een oplossing is!
Bestuur: We zullen er alles aan doen om onze jeugd te laten handballen. Zodra
duidelijk hoe de indeling voor het volgende seizoen uitpakt, zullen we contact
zoeken met buurtverenigingen. We hebben samenwerking geprobeerd te zoeken
met verschillende verenigingen. Niet alle verenigingen hadden interesse. De
bestaande handbalschool in Zieuwent is wellicht niet bekend bij alle leden. Dit zullen
we onder de aandacht brengen. Let op: hieraan worden wel bepaalde eisen gesteld
door de handbalschool. De kosten hiervoor zijn €66,95 voor een half jaar en dan
trainen ze 1,5 uur per week op zaterdagochtend.
Hilde Gerritsen geeft aan dat er een handbalschool in Doetinchem komt.

Actielijst voor 2019
− Regelmatiger het actieplan toetsen en daar waar nodig het bestuur benaderen
en vragen om toelichting.
− Spelregeltesten voor de jeugd.
− Kijken naar de conditie van het beachveld (is het gebruiksklaar en schoon)
− Winter 2019/2020: Onderzoek naar mogelijkheid beachhandbal toernooi.
Toernooicommissie zou deze taak moeten oppakken.
− Gesprek met Optisport over mogelijkheden van kostenreductie
− Aansluiting jeugd-volwassenen! Ouders betrekken bij UGHV
− Vacature- en takenlijst voorleggen aan de leden!
− Communicatie op orde hebben. Aandacht voor de diverse media!
− Contact met buurtverenigingen over nieuwe seizoen en mogelijkheden voor de
jeugd (handbalschool)
De werkgroep wordt bedankt voor hun input en hulp.

7. SOPOIJ (Bert)
Stichting Oud papier Oude IJsselstreek (SOPOIJ) is een nieuwe commissie ter
vervanging van het oud papier. Er is een proeftest opgestart met de BEST-tassen. Dit
is in samenwerking van de gemeente en de kringloopwinkel actief. BEST-tas staat
voor: (oude) boeken, (klein) elektronica, speelgoed en textiel. Uitgangspunt is
duurzaamheid.
Duurzaamheid is belangrijk nu de verenigingen geen bijdrage meer leveren aan het
inzamelen van oud papier maar toch wel subsidie blijven ontvangen. De BEST-tas is
nu een alternatief en wordt uiteindelijk in de gehele gemeente ingevoerd. De
verenigingen zijn dan verantwoordelijk voor de inzameling.
8. Jubilea
Er zijn verschillende jubilarissen.
40 jaar: Andre Elijzen en Marcio Vriezen
25 jaar: Huub Overbeek, Toon Robben, Anouk Migchelbrink, Elles Geerdink, Nathalie
Lowenthal en Kitty Bosman.
Er worden enkele persoonlijke dingen vermeld en de presentjes worden overhandigd. Alle
jubilarissen van harte gefeliciteerd.
9. Bedankjes
Karla van Geelen wordt bedankt voor haar inzet voor het heffen van entreegelden. Helaas
is Karla niet aanwezig, maar het bestuur zal het bedankje naar haar huisadres sturen.
10. Ulftse avondvierdaagse
De Ulftse avondvierdaagse vindt plaats op 5 tot en met 8 juni 2010. Leden kunnen
zich aanmelden via het aanmeldformulier of door te mailen naar het secretariaat
(secretariaat@ughv.nl).

11. Huntenpop 2019
Edwin de Rosa Spiering is de coördinator voor Huntenpop vanuit de vereniging.
Edwin is in gesprek gegaan met de voorzitter van Huntenpop, Ton Schreur.
Huntenpop heeft veel vrijwilligers nodig om het festival te laten lopen en zij steunen
dan ook op de vrijwilligers die ze krijgen vanuit de omliggende verenigingen.
Huntenpop 2019 vindt plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus. Wat zoeken we?
Een week van te voren zoekt Huntenpop vrijwilligers om te helpen om het festival op
te bouwen. Daarnaast hebben zij tijdens het festival zelf ook vrijwilligers nodig voor
achter de bar, bij de kassa, bandjes om doen enz. Tot slot wordt het terrein
afgebroken op zondag 4 augustus.
Er zal een mail gestuurd worden met alle informatie, maar je kan je ook direct
aanmelden bij Edwin de Rosa Spiering.
12. Afsluiting
De jaarvergadering wordt om 22.18 uur gesloten en alle aanwezige leden worden
bedankt en tot volgend jaar.
Ondertekening (definitieve vaststelling notulen door Voorzitter en Secretaris) op 10 april
2019.

Martien Tomberg
Voorzitter

Lienke Wolters
Secretaris

Bijlagen
Bijlage 1: financiële stukken (begroting 2019 en exploitatieoverzicht 2018)
Begroting 2019

2018

Ontvangsten
Contributies
Oud papier actie
Sponsoring
Subsidie Gemeente
Entreegelden
Grote Club Actie
Loterijen
Huntenpop

26000
6840
9700
5000
1000
732
450
10000

26000
6840
10500
5490
1750

Totaal

50472

50830

Contributie NHV
Huur sporthal
Onkosten trainers
PR
Onkosten oud papier
Onkosten sponsoring
Secretariaatskosten
Kader/vergaderkosten
UGHV jeugd
Wedstrijdwezen
Reiskosten
Representatiekosten
Verzekeringen
Materialen
Overige alg kosten
Scheidsrechters
Boetes
Onvoorzien 2019
65-jarig jubileum

11000
21000
10000
300
0
350
300
350
500
200
2750
200
64
4350
1375
700
250
1000
1500

10000
23000
10000
300
100
2000
500
500
500
300
1800
250
100
2000
1000
750
1000
500

Totaal

56189

54600

Uitgaven

Begrotingstekort 2019

5717

Exploitatieoverzicht 2018

Bijlage 2: verslag kascommissie

Kascommissie UGHV
Ulft, 25 februari 2019

Op 25 februari 2019 hebben Yvonne Jebson, Elles Geerts de kascontrole gedaan bij Bas Aalders,
Penningmeester. We hebben het volgende gecontroleerd:
-

De banksaldo’s van de rekeningen courant en de spaarrekening
De verschillende Grootboekrekening welke op de balans voorkomen
Ook hebben we steekproef gewijs wat boekingen gecontroleerd en Bas om uitleg gevraagd

Het exploitatieresultaat zal een negatief resultaat laten zien, hoe hoog dit negatief resultaat exact is
was op 25 februari nog niet bepaald omdat de volledige balans nog niet gereed was. Wel was er een
duidelijke daling te zien van de financiële middelen met 7.500, De kascommissie wil het bestuur graag het advies geven om in de toekomst de volgende zaken goed
in de gaten te houden,
Let op dat de facturen van de sponsoren verzonden en geïncasseerd worden in het lopende
boekjaar anders krijg je een vertekend beeld bij de inkomsten. Dit was in 2017 ook het geval.
De facturen die nu verzonden worden aan de sponsoren zullen in 2019 worden verwerkt dit
geld ook voor de kosten van de presentatiegids. Hierdoor heb je voor het boekjaar 2018 zeer
weinig inkomsten van sponsoren.
Hopelijk blijven de inkomsten voor de opbrengst van het oud-papier in 2019 nog stabiel, wij
adviseren dan ook tijdig actie te ondernemen wanneer hier een wijziging in komt.
Met de financiële middelen die de vereniging nu nog heeft en met een begrotingstekort van 2019 zal
de vereniging nu nog geen problemen ondervinden, maar in de toekomst wanneer het financiële
reserve jaarlijks gebruikt zal worden om uitgaven te bekostigen zal het financiële vermogen snel
interen. Het advies van de kascommissie is om de financiële situatie goed onder controle te houden.
En er zal regelmatig een financieel overzicht voorgelegd moeten worden tijdens de
bestuursvergadering.
Verder zag de administratie er verzorgt uit en geven wij als kascommissie de complimenten aan de
penningmeester die pas kortgeleden de taak als penningmeester op zich heeft genomen.
De kascommissie

Bijlage 3: vacaturelijst die is uitgedeeld tijdens de vergadering (sommige leden hebben zich al aangemeld)
Taken en vacatures binnen UGHV
Taak
Opvang scheidsrechter HS1
Toernooicommissie
Redactielid presentatiegids
Huis fotograaf
Bezorgen BEST tassen
C meisjes: coach
A/B meiden trainer/coach
Heren 2 coach

Wanneer
Thuiswedstrijden HS1

Uren
Naam
2 uur tijdens thuiswedstrijden
HS1
Voorbereiding en uitvoering 1 uur per week gedurende 15
1 jaarlijks toernooi
weken
vanaf september t/m
1 uur per week gedurende 18
december
weken
Activiteiten,
1 uur per week gedurende het
Norbert Erinkveld
thuiswedstrijden en/of
seizoen
trainingen
4
x per jaar
per keer 2 zaterdagen van 3
Vincent Erinkveld
uur
Wedstrijden en enkele
2 trainingen per week,
trainingen
wedstrijden zoals vastgesteld
wedstrijden en trainingen (2 2 trainingen per week,
per week)
wedstrijden zoals vastgesteld
Wedstrijden
Wedstrijden zoals vastgesteld
Robin Geelen

F- jeugd ondersteuner voor Cindy en een nieuwe Wedstrijden en trainingen
trainer voor deze groten wordende groep
WTZ ondersteuning
Diverse taken die WTZ
benoemd
Jubileum commissie voor jubileum in 2020
Voorbereiding jubileum
2020 in samenspraak meet
bestuur
Vrijwilliger huntenpop 2019
Info
via Edwin de Rosa
Spierings

2 trainingen per week,
wedstrijden zoals vastgesteld
Op afroep of structureel
5 maanden, 5 uur per maand
3-5 dagen in juli 2019

