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Notulen jaarvergadering 2017 van HV Esia op vrijdag 13 oktober 2017 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda om 19:30 uur (door Tom) 
Tom Brauers heet de aanwezigen welkom bij de 7e jaarvergadering van HV Esia in café Sport. 
Er zijn 18 aanwezigen (i.p.v. 47 aanwezigen vorig jaar). 
Tom geeft aan dat we veel handbal speelplezier hebben gehad in het afgelopen jaar en dat we in het 
komende jaar met veel nieuwe combinaties van verenigingen zullen gaan spelen. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2016 
Verslag van de jaarvergadering van het afgelopen jaar ligt ter inzage en is deze week op de site gezet. 
Aan het einde van de vergadering zijnde notulen goedgekeurd door de aanwezige leden. 
 

3. Jaarverslag seizoen 2016-2017 
Het jaarverslag ligt ook ter inzage en heeft het afgelopen jaar op de site gestaan. Er zijn geen vragen 
of opmerkingen. Het jaarverslag seizoen 2016-2017 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden. 
 

4. Financieel jaarverslag 2016-2017 
Het financieel jaarverslag ziet er zoals andere jaren weer goed uit. Iedereen die vragen heeft over de 
financiële zaken kan vanavond bij Jolanda terecht. Een aantal gegevens van het jaarverslag 2016-
2017 ligt inzichtelijk op tafel tijdens de jaarvergadering. 
 

5. Kascontrole 2017 
De kascontrole is uitgevoerd door Sandra Gilissen en Geert Schmitz. Het financieel jaarverslag is door 
hun goedgekeurd. Een nieuwe kascontrole zal gevormd moeten worden voor komend jaar, dit wordt 
in ieder geval nog eens Sandra Gilissen. 
 

6. Contributiebeleid 2017-2018 
De contributie zal komend jaar niet stijgen.  
 

7. Verkiezing bestuursleden 
Tom Brauers is aftredend en herkiesbaar voor de komende 3 jaar. Hij wordt met algehele stem 
herkozen. 
Jolanda Lemmens gaat het bestuur verlaten. Ze heeft zich nog een jaar extra ingezet als 
penningmeester. Gelukkig melden een aantal mensen zich aan die interesse hebben, dus we hopen 
op een positieve opvolging van deze taak. Jolanda ontvangt als bedankje bloemen en een bon. 
  

8. Jubilea 

Eef Beckers is 12 ½ jaar lid van de vereniging. Zij ontvangt bloemen en een bon. Rebecca 
Pöschkens is niet aanwezig maar ook 12,5 jaar lid. Bloemen en bon zullen haar later worden 
aangeboden. 

 
9. Verder verloop jaarvergadering 

Net als vorige jaar is gekozen om het informatieve gedeelte niet in presentatievorm te doen, maar 
verdeeld op een aantal plekken in de zaal. Het betreft algemene informatie (Tom), teamzaken, 
fairplay en spelregels (Niels), acties (Lianne), nieuwsbrief en notulen afgelopen jaar (Yoke), toekomst 
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HV Esia (Tom) en financiële informatie (Jolanda). De bestuursleden staan klaar om alle vragen te 
beantwoorden. Het bestuur hoopt op deze manier directer in gesprek te raken met hun leden. 
 
Voor het nieuwe seizoen wordt voor Senioren samengewerkt met Adio, voor A en B-jeugd met Adio 
en Olympia en voor C en D-  jeugd met Olympia. Met deze verenigingen is nauw overleg. 
Bijvoorbeeld over de acties die beide verenigingen houden, die doet ieder voor zijn eigen leden. 
Sommige acties worden onder trainingstijd gelopen, dan loopt de jeugd wel mee. 
 
Voor het nieuwe seizoen zullen fairplayregels verder worden toegepast. Deze regels zijn vooral 
gericht op respectvol omgaan met de tegenstander, scheidsrechter en trainer/coaches. Zowel voor 
het team als voor het publiek. Bij de fairplay regels kan je denken aan de high five bij de start van de 
wedstrijd. 
Nieuwe spelregels voor de E en D-jeugd worden met een filmpje toegelicht. Het filmpje is ook op de 
site van HV Esia te zien. 
 

10. Sluiting van het officiële gedeelte van de jaarvergadering door de voorzitter om 20:45 uur. 
Tom Brauers bedankt alle aanwezigen en beëindigt het officiële gedeelte van de jaarvergadering. 
 
Tot (na) 21:00 uur kletsen we na en proosten we op het nieuwe seizoen. 


