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Notulen jaarvergadering 2019 van HV Esia op vrijdag 8 november 2019 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda om 19:05 uur (door Tom) 
Tom Brauers heet de aanwezigen welkom bij de 9e jaarvergadering van HV Esia in café Sport. 
Er zijn  26 aanwezigen (i.p.v. 32 aanwezigen vorig jaar).  
Handbal is levendig in Nederland. Vooral bij de dames, op nationaal niveau en bij HV Esia.  
 

2. Verslaglegging 
Notulen jaarvergadering 2018 
Verslag van de jaarvergadering van het afgelopen jaar is deze week op de site gezet.  
Een aantal punten worden mondeling toegelicht door Yoke. De notulen van de jaarvergadering 2018-
2019 worden goedgekeurd door de aanwezige leden. 
Aanpassingen kunnen nog doorgegeven worden, tot 1 maand na deze jaarvergadering. 
 
Jaarverslag seizoen 2018-2019 
Het jaarverslag heeft de afgelopen periode op de site gestaan. Een korte samenvatting van het 
jaarverslag wordt toegelicht door Yoke. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag seizoen 
2018-2019 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden. 
Correcties kunnen nog worden doorgegeven, tot 1 maand na deze jaarvergadering. 
 
Financieel jaarverslag 2018-2019 
Baten zijn omlaag gegaan en lasten zijn omhoog gegaan. In vermogen wel terug gezakt, naar 
€ 21.861,00. 
Uitleg wordt gegeven over de teruglopende baten en verhoogde lasten van afgelopen jaar. 
 
Kascontrole 2018 
De kascontrole is uitgevoerd door Astrid Brouwers en partner Marc Hofstra. 
Het financieel jaarverslag is door hun goedgekeurd. Marc Hofstra zal voor het volgend jaar de 
kascontrole uitvoeren.  
 

3. Contributie 2019-2020 
De contributie zal komend jaar niet stijgen. In oktober is de automatische incasso geweest i.c.m. de  
grote clubactie, in april 2020 is de volgende automatische incasso.  
 

4. Jubilaris en vrijwilliger 
Lianne Vincken is 25 jaar lid van de vereniging, waarvan 13 jaar bestuurslid! Zij ontvangt bloemen en 
een bon.  
 
Eef krijgt een bon, zij staat altijd enthousiast voor de groep F-jeugd tijdens de training en de 
toernooien. Haar inzet is altijd goed en ook regelt ze zelf alle communicatie. 
 

5. Mededelingen 
Mededelingen teams: 
F- en D jeugd zijn zelfstandige HV Esia teams, F-jeugd traint in Eys en D jeugd traint in Gulpen en ze 
spelen in Vaals. 
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C jeugd is een combi van HV Olympia, HV Juliana, en ze trainen en spelen in Bocholtz. 
B- en A jeugd is een combi met HV Olympia, HV Adio en HV Esia. Zij trainen en spelen in Bocholtz. 
Senioren is een combi HV Esia met HV Adio en zij trainen en spelen in Vaals. 
Recreanten team is een combi van HV Adio en HV Esia en trainen in Gulpen en spelen wedstrijden in 
Gulpen/Margraten. 
 
Overige mededelingen: 

- De wafel actie is op 27 december 2019. 
- De herfstwandeling is op 24 november 2019, wordt georganiseerd door de schutterij. 
- Grote club actie trekking is op 11 december 2019. 
- De handbal app voor programma en uitslagen/standen, is bij iedereen bekend. 
- Op de website van HV Esia is nog geen koppeling gemaakt naar de uitslagen. Iedereen bekijkt 

deze op de app. 
- Op 3 oktober 2020 bestaat HV Esia 35 jaar. 
- Met hulp kunnen we het Heuvelland Toernooi in Eys 2020 houden, maar is er voldoende 

animo? 
 

6. Bestuur bezetting 
Secretaris: Yoke Stronk 
Penningmeester: Kim Starmans 
Voorzitter: Tom Brauers 
Bestuursleden: Niels Smeets en Lianne Vincken 
Aftredend en niet herkiesbaar : Yoke Stronk 
Aftredend en niet herkiesbaar : Niels Smeets 
2020: aftredend en niet herkiesbaar: Tom Brauers 
2021: aftredend en ??? herkiesbaar: Kim Starmans en Lianne Vinken 
 
Yoke en Niels zullen beide niet per direct alle taken neerleggen, maar deze moeten wel worden 
overgenomen. 
 
Overige bezetting bestaat uit: 
Commissies 
Technische Commissie: Niels , Cindy en Sandra  
Sponsor commissie: Tom en Niels   
Communicatie commissie (website, mails, Facebook): Lianne en Maud  
Fun commissie (sinterklaas en communie): Rene en Ankie 
 
Speerpunten:  
Vrijwilligers beleid/Betrokkenheid ouders: Tom 
Ledenwerving: Lianne, Niels, Yoke    
 
Train(st)er/coach: 
Senioren (10), Patrick Pieters 
Recreanten (3) , samen met Adio (B. Rompelberg HV Adio) 
C jeugd (4), combi met Olympia/Juliana (I. Kicken HV Olympia) 
D jeugd (10), Cindy en Sandra 
F jeugd (10), Eef, krijgt hulp van Viony en Sabine 



       8-11-2019 
 

3 
 

 
 

 
7. En nu? Hoe verder? Toekomst? 

Er zijn verschillende momenten geweest waarop hulp gevraagd is in het afgelopen jaar. Er zijn 
diverse mails gestuurd met informatie over taken die ingevuld moeten worden. Hier zijn 2 reacties 
gekomen, maar nog geen taken zijn ingevuld. Er heeft niemand vragen gesteld over de inhoud van de 
taken. 
Aanvulling is een must voor toekomst van HV Esia. De volgende aanvullingen zijn noodzakelijk: 
Bestuurstaken: Secretaris, bestuurslid, voorzitter. 
Algemeen: Teamverantwoordelijken, HVT (HeuvellandToernooi) vertegenwoordiger, Coaches, 
train(st)ers, Commissieleden, 
Inbreng toekomstvisie. 
 
2 opties op dit moment: 

- Aanmeldingen: Dan gaan we de toekomst uitwerken. 
- Geen aanmeldingen: huidig bestuur legt taken neer na 2019-2020. De keuze voor de leden is 

dan om te gaan stoppen of overschrijven naar een andere vereniging. Tevens moet er dan 
een financieel plan uitgewerkt worden. 

 
Er volgt een discussie over de taken als bestuurslid. De taken kunnen onderverdeeld worden en de 
data voor vergaderingen (7 a 8 per jaar) worden in onderling overleg afgesproken. We kunnen voor 
sommige taken ook besluiten ze niet meer te gaan doen, zoals ledenwerving. 
Tijdens een rondje langs alle ouders en leden geeft een aantal mensen zich op om mee te denken 
over een taak. Een aantal mensen twijfelen nog. 
 
De datum 19-12-2019 hadden we vast gezet om als vervolgbespreking te plannen, maar aangegeven 
wordt dat dit de datum is van de school musical. We zullen een andere datum plannen en 
communiceren.  
 

8. Rondvraag 
Beslissing over de organisatie van het Heuvellandtoernooi in 2020: gaan we niet doen. 
 
Kascontrole: Marco Meijs stond nog op voor de kascontrole van dit jaar, maar dit schuift door naar 
volgend jaar. Manon Crutzen meld zich aan als reserve. 
 

9. Sluiting  
Om 21:00 uur wordt de vergadering afgesloten. 
 
Nog even aandacht voor de wedstrijden van de nationale teams: 
WK Dames: 30 nov t/m 12 december 2019 In Japan 
EK Heren:   9 t/m 26 januari 2020 
EK Dames : 3 t/m 22 december 2020 
 
Tot (na) 22:00 uur praten we na. 


