23-11-2018
Notulen jaarvergadering 2018 van HV Esia op vrijdag 23 november 2018
1. Opening en vaststelling agenda om 19:13 uur (door Tom)
Tom Brauers heet de aanwezigen welkom bij de 8e jaarvergadering van HV Esia in café Sport.
Er zijn 32 aanwezigen (i.p.v. 18 aanwezigen vorig jaar). Speciaal welkom aan Patrick Pieters, de
trainer en coach van de senioren.
We hanteren voor de jaarvergadering dit jaar de oude samenstelling, geen aparte tafels of standjes
zoals vorig jaar. Vragen die gesteld zijn via mail komen aan bod tijdens de vergadering.
Toelichting van Tom betreffende ‘I love handbal’: plezier van het handbal wordt benadrukt.
2. Notulen jaarvergadering 2017
Verslag van de jaarvergadering van het afgelopen jaar is deze week op de site gezet. Aanpassingen
kunnen nog doorgegeven worden, tot 1 maand na deze jaarvergadering.
3. Jaarverslag seizoen 2017-2018
Het jaarverslag ligt ook ter inzage en heeft het afgelopen jaar op de site gestaan. Een korte
samenvatting van het jaarverslag wordt toegelicht door Yoke. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Het jaarverslag seizoen 2017-2018 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden.
4. Financieel jaarverslag 2017-2018
Het financieel jaarverslag ziet er zoals andere jaren weer goed uit, dit keer voor het eerst gemaakt
door Kim Starmans.
Belangrijke bijdrage van de gemeentelijke subsidie staat er nu niet in, omdat die later is gekomen.
Anders hadden we een positief resultaat bereikt.
Aantal zaken worden toegelicht: Met de donateursactie zijn we al een paar jaar gestopt, HV Esia
toernooi is gestopt, wandeling heeft afgelopen jaar negatief gedraaid.
5. Kascontrole 2018
De kascontrole is uitgevoerd door Sandra Gilissen en Astrid Brouwers. Het financieel jaarverslag is
door hun goedgekeurd. Sandra wordt bedankt voor haar inzet bij de kascontrole de afgelopen 2
jaren. Astrid zal voor het volgend jaar de kascontrole uitvoeren. Marco Meys meldt zich tijdens de
jaarvergadering aan en zal Astrid versterken.
6. Contributiebeleid 2018-2019
De contributie zal komend jaar niet stijgen. In oktober is de automatische incasso geweest i.c.m. de
grote clubactie, in april 2019 is de volgende automatisch incasso.
7. Verkiezing bestuursleden
Kim Starmans is officieel welkom geheten en leden zijn het eens met haar rol als penningmeester.
Lianne Vincken is aftredend en herkiesbaar voor de komende 3 jaar. Zij wordt met algehele stem
herkozen.
8. Jubilea
Graziella Crutzen is 12 ½ jaar lid van de vereniging. Zij ontvangt bloemen en een bon.
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9. Bedankjes aan speciale vrijwilligers
Nicole Janssen heeft diverse seizoenen de keeperstraining verzorgd. Daar zij niet aanwezig
kon zijn op de jaarvergadering zal zij op een later tijdstip bedankt worden en een bloemetje
aangeboden krijgen.
Sandra van Loo en Cindy van Houtem worden extra bedankt en krijgen een bloemetje
aangeboden voor de begeleiding van de jeugdteams in de afgelopen jaren en voor de
toekomst.
Niels Smeets ontvangt een chocolade pakket en wordt bedankt voor zijn inzet als
scheidsrechter bij jeugd -en senioren wedstrijden en het regelen van alle
scheidsrechterzaken voor onze vereniging.
10. Vragen van leden en ouders:
- Hoe denken jullie over samenwerken en fuseren?
Samenwerken met andere handbalverenigingen wordt al enkele jaren doorgevoerd. De
reden is dat per team te weinig eigen leden zijn om een team compleet te krijgen.
Samenwerking met HV Adio en HV Olympia gaat over het algemeen goed. Er zal altijd
rekening moeten worden gehouden verschillen van inzicht en werkwijze per vereniging,
maar met een goede wil om het handballen van de leden voorop te stellen, komen hier altijd
oplossingen voor. Dit zal ook voor de toekomst noodzakelijk blijven.
Met fuseren zal je met 2 of meer verenigingen samen 1 vereniging gaan vormen. 14 Jaar
geleden is een opzet gemaakt om met diverse verenigingen vanaf A jeugd 1 overkoepelende
vereniging te gaan vormen. Dit is niet volledig gelukt, maar wel deels, waaruit de huidige
verenging MenG Optimo is ontstaan.
Voor de toekomst zal fuseren weer aandacht moeten krijgen. Dit proces is echter complexer
dan samenwerken op team niveau en hiervoor zal dus tijd en capaciteit beschikbaar moeten
komen. Iets waar momenteel tekort aan is binnen onze vereniging.
-

Hoe ziet de samenstelling van de teams eruit?
Voor het nieuwe seizoen zal in januari gestart worden met eerste gesprekken over de
teamsamenstelling. Kijkend naar afgelopen jaren van de huidige D-jeugd is er afwisselend
samengewerkt met HV Olympia. We weten nog niet hoe het komend seizoen ingedeeld gaat
worden. Voor D, C, B en A jeugd zal zeker weer gekeken moeten worden naar
combinatieteams. Olympia is de grote vereniging die vaak ook aangeven wat ze willen en
nodig hebben. Oplossingen moeten vaak vereniging breed opgelost worden i.p.v. teambreed.
Ouders geven dat er geen contactmoment is geweest en ouders willen graag betrokken
blijven. Rol van teamverantwoordelijke is niet duidelijk en er is te weinig communicatie.
Er is wel behoefte aan duidelijkheid voor de teamindeling voor het nieuwe jaar.

-

Tenues teams?
We zijn zeker bereid om te kijken naar mogelijkheden voor nieuwe tenues. Wat er nog ligt is
oud. Combinatieteams maken het lastig omdat ieder in eigen kleur wil spelen. Bespreken in
jeugdteams en wellicht combinatieteams shirts maken.
Patrick Pieters: Idee om een clinic te houden met verenigingen van Gulpen en omgeving,
zodat er meer leden komen in de jeugd en om samenwerking met andere verenigingen te
bevorderen.
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11. Mededingen / vragen bestuur
Mededelingen bestuur:
We zijn als vereniging ‘AVG-proof’, het privacy beleid staat op site van HV Esia.
Ook is er een nieuw inschrijfformulier en incasso formulier en de manier waarop ledenadministratie
nu loopt is gewijzigd. Informatie wordt bij het secretariaat verzameld, andere vrijwilligers krijgen
alleen de informatie van leden die ze nodig hebben voor hun functie.
Er wordt akkoord gevraagd voor de automatische incasso van de grote clubactie. Ouders geven aan
dat dit niet motiverend werkt voor de kinderen. Tevens had de communicatie hierover beter
gekund. De kritiek wordt ter harte genomen. Uiteindelijk gaat de vergadering akkoord met de
automatische incasso.
Wafelactie 28-12-2018. Ouders zijn gevraagd om mee te helpen.
Herfstwandeling 25-11-2018. Niet meer onder organisatie van HV Esia, maar door de Schutterij. Dit
jaar samenwerking samen met HV Esia. Daarna zal bekeken worden hoe het verder gaat en zullen er
afspraken gemaakt worden over alle onderdelen en materialen.
Teams huidige samenstelling is besproken.
Grote Clubactie trekking op 14-12-2018.
De Handbal app wordt nogmaals onder de aandacht gebracht, maar is bekend bij iedereen.
Vragen van het bestuur:
Heuvelland toernooi in Eys 2019 – 2020?
Vanuit heuvelland commissie is de vraag gekomen of HV Esia het HVT toernooi dat elk jaar begin
september wordt georganiseerd, in Eys zou willen organiseren in 2019 of 2020.
Hier hebben we vrijwilligers voor nodig. Het toernooi bestaat uit 100 tot 120 teams, waar op 1 dag
van 9:00 tot 17:00 uur gewerkt wordt. Alle heuvelland verenigingen leveren mensen als vrijwilligers,
maar HV Esia zou dan duidelijk meer vrijwilligers nodig hebben op de dag zelf, maar ook om
afspraken van tevoren met voetbalvereniging en gemeente te maken. De organiserende vereniging
ontvangt een iets hogere vergoeding.
Wij zien een mogelijkheid om in 2020 het toernooi te gaan organiseren.
Beach handbal zou leuk zijn?
Je kan als vrienden meedoen met een Beach handbal toernooi.
Uitgebreidere informatie is beschikbaar op de site van NHV www.handbal.nl
Meelopen jeugd bij thuiswedstrijden Senioren?
Om de band tussen jeugd en senioren te vergroten is het idee ingebracht om jeugd speelsters van F,
E en D mee te laten lopen bij de thuis wedstrijden van de senioren. Ouders moeten hier ook
toestemming voor geven wat betreft halen en brengen van de kinderen. Kinderen mogen ook mee
warmlopen, bal in het doel gooien, etc. De wedstrijden zijn in Gulpen meestal op zaterdag om 19.00
en soms om 20.00 uur. Aanwezige kinderen zijn enthousiast. We hebben afgesproken om de data
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van de thuiswedstrijden in de apps van de teams door te geven, zodat haalbaarheid bekeken kan
worden.
Scheidsrechters en een bijeenkomst gericht op de toekomst met nieuwe mensen in diverse taken
binnen HV Esia.
We hebben mensen nodig. Komende jaren zijn er in het bestuur mensen aftredend en wellicht niet
herkiesbaar. Ook zijn er verschillende taken die door anderen opgepakt kunnen worden. Dit creëert
ook betrokkenheid. De aanwezigen geven aan hiervoor open te staan.
Eind januari gaan we een datum plannen om hier in detail over te praten. Concrete taken zijn
prettiger om over na te denken.
12. Rondvraag/Opmerkingen
Communicatie over stoppen van keeperstraining is niet naar tevredenheid geweest. Tevens wordt
gevraagd of er een vervolg op de keeperstraining komt.
Helaas heeft HV Esia momenteel geen mogelijkheid om een aparte keeperstraining aan te beiden.
Voorstel om ouder teamverantwoordelijke te maken. Dit zal in de bespreking van januari worden
meegenomen.
Gevraagd wordt, om tijdig en zeker zo snel als iets bekend is qua nieuwe teamsamenstellingen, direct
te communiceren naar ouders en leden.
Vanuit de HV Esia leden van het C-combinatie team met HV Olympia wordt aangegeven, dat zij het
gevoel hebben vergeten te worden door HV Esia en daardoor de binding met HV Esia gaan verliezen.
Het is onduidelijk met welke vragen ze bij HV Esia of HV Olympia moeten zijn.
Marco Meijs: Meld zich aan als 2e lid voor de kascommissie voor volgend jaar.

13. Sluiting
Na een korte Quiz met foto’s over bekende en minder bekende handbalsters sluit de
voorzitter het officiële gedeelte van de jaarvergadering. Tom Brauers bedankt alle
aanwezigen.
Tot (na) 21:30 uur kletsen we na en proosten we op het nieuwe seizoen.
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