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Notulen Algemene Ledenvergadering Plaats: kantine 
Datum: 18-11-2019 
Tijd: 20:00 – 20:45 Notulist: Petra Wehman 

Aanwezig Bestuur: B. Sebel (voorzitter), J. Zuijderduijn (penningmeester),   
Y. van der Sluis (secretaris). Afwezig met kennisgeving: I. Hagen (voorzitter) 
Aanwezig Leden: R. Soler, R. Verheij, K. Knol, W. Knol, A. Laterveer, Q. van de Luitgaren, N. 
Laterveer, P. Wehman, B. de Jonker, C. van Zwieten, I. de Jong, M. Elbers, P. Gokke, P. den Dulk,   
M. Sebel, N. Monster, P. den Heijen, M. Cornelisse, F. Benschop, S. van der Kooij, E. de Neef,         
G. Geerligs, M. Cornelisse 
Afwezig met kennisgeving: C. de Graaf, D. den Heijer, J. Monster, J. Spaans, J. Visser, R. Adema, 
M. Degenkamp, D. Schuijl, B. van Loon, P. Keijzer, C. Makor, J van der Sluis. 
 
      

  
1 Opening:  

Voorzitter B. Sebel opent de vergadering om 20:00 met een moment van nagedachtenis bij 
het overlijden van oud-lid R. van Gent. 

2 Wijziging Agenda: 
Geen wijzigingen op de voorgestelde agenda. 

3 Notulen Algemene Leden Vergadering 06-05-2019:  
Akkoord bevonden 

4 Ingekomen stukken: 
• Schrijven van de bond waarin alle verenigingen gevraagd worden voor 20-01-2019 door 

te geven of en met welke teams zij in het voorjaar beach handbal willen gaan spelen. 
De najaarscompetitie blijft een volledige veldcompetitie. 
Een beach veld moet door de vereniging zelf geregeld worden. Mogelijk dat hierin 
samengewerkt kan worden met de korfbal- en volleybal-verenigingen om de gemeente 
te bewegen een veld op Sportpark Olympia om te bouwen naar een beach veld. P. den 
Heijer geeft aan dat dit technisch misschien niet zo lastig is door hergebruik van het 
drainagesysteem. Het zou kunnen dat er wel architectonische belemmeringen zijn om 
een van de groene velden op te heffen. Een eerste check op de (on)mogelijkheden kan 
gedaan worden door contact op te nemen met dhr. Hamerslag bij de gemeente. Indien 
we de optie als HVOS verder willen onderzoeken, moet daarvoor een tijdelijke 
commissie gevormd worden. Dit zal door het bestuur met de TC worden verkend. 

• De volgende jaarverslagen zijn binnengekomen en goedgekeurd tijdens de ALV: O.C. / 
Kampcommissie / Kantine / Scheidsrechters / T.C. (zie bijlage A -E) 

5 
 
 
 

Vacatures: 
• Secretaris Bestuur: Y. van der Sluis stopt als bestuurslid. Voorgestelde kandidaat om 

haar op te volgen is P. Wehman. 
• Voorzitter & Secretaris TC: F. Benschop & C. van Zwieten stellen voor deze functies 

samen in te vullen. 
• Webmaster: P. Oranje heeft de nieuwe website reeds grotendeels opgezet; hij wordt 

daarom voorgedragen als nieuwe webmaster. 
• Vertrouwenspersoon (2x): bij voorkeur zijn de vertrouwenspersonen geen 

bestuursleden en indien mogelijk 1 man en 1 vrouw; P. Gokke en N. Monster stellen zich 
kandidaat. 

Alle voorgestelde kandidaten voor de diverse vacatures worden tijdens de vergadering 
gekozen. 
Er zijn nog openstaande vacatures in de PP&PR-commissie en de Club van 50. 
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6 Financieel: 
De kascontrole voor het seizoen 2018 – 2019 is gedaan op 31-10-2019 door P. den Dulk en D. 
Van het Hof. Zij hebben geen afwijkingen geconstateerd. 
Kascontrole over het seizoen 2019 – 2020 zal gedaan worden door R. Soler en M. Laterveer. 
 
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
De vereniging staat er financieel gezond voor. 

7 Rondvraag: 
• De nieuwe website draait op de software applicatie van Sportlink; informatie uit 

Sportlink komt daarmee automatisch ook op de website. 
Uploaden van (recente) teamfoto’s kan via B. Sebel. 
Er wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers per team om wedstrijdverslagjes te 
schrijven. Het password om deze op te laden op de website zal met hun gedeeld 
worden via B. Sebel of P. Oranje. 

• De algemene emailadressen van de vereniging zijn ook aangepast. De nieuwe adressen 
staan op de website. De beheerders van de adressen moeten zelf hun wachtwoord 
aanpassen als ze de eerste keer hebben aangelogd. 

• Er worden nieuwe scheidsrechterbegeleiders gezocht ter aanvulling van B. de Jonker 
en B. Heijster en J. Heijster. Ervaring als scheidsrechter is een vereiste; bijscholing 
is mogelijk via W. Pals. 

• Er zal een verzoek worden gedaan aan de gemeente om een invalidenparkeerplaats te 
markeren op het sportpark. 

• Bij de centrale ingang zal een bord worden opgehangen waarop duidelijk wordt 
gemaakt welke kleedkamers door HVOS respectievelijk de uitspelende teams gebruikt 
kunnen worden (vergelijkbaar met de bewegwijzering naar de korfbal). 

8 Sluiting:  
Om 20:45 wordt de vergadering gesloten door B. Sebel. Hij dankt alle leden voor hun 
aanwezigheid en biedt hun nog een drankje aan op kosten van HVOS. 
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Bijlage A – O.C. 
 

JAARVERSLAG ONTSPANNINGSCOMMISSIE  
2018-2019 

 
Strandwandeling 8 September 2018 
Dit jaar eindelijk weer een strandwandeling op de Maasvlakte. Een gezellige grote groep op weg naar de BBQ. 
Daar werden de mensen getrakteerd op een hapje en een drankje, voordat ze terug konden wandelen naar de 
auto. 
Halloween Escaperoom 19 oktober 2018 
Halloween werd gevierd in de kantine van HVOS. Alle kleedruimtes werden omgebouwd tot escaperooms of 
gilruimte. Voor vele een spannende gebeurtenis. 
Sinterklaas december 2018 
In de week van 19 november mochten de kinderen hun schoen weer zetten. Tijdens de pietengym was het 
zaak om je pietentalenten te laten zien. En op 1 december kwamen de Sint en zijn Pieten gezellig op bezoek. 
Kerst 16 december 2018 
Voor de kerstviering hadden we dit jaar gekozen om de groep te scheiden in twee groepen: F t/m E en de C 
t/m A. Ze mochten gezellig gaan knutselen onder het genot van een high tea. Voor de grote kinderen hadden 
we BBQ in gala. 
Filmavond 9 februari 2019 
Ook deze groep hebben we in tween gesplitst: F t/m E en de C t/m A. De eerste groep was goed bezocht en 
helaas was er geen animo voor de oudere kinderen. 
Spelletjesavond 23 maart 2019 
Verschillende spelletjes, zoals levend bingo, spiral, twister werden er vollop gespeeld. Het was een gezellige 
avond. 
Jaarafsluiting 23 juni 2019 
Het handbaljaar hebben we afgesloten met bowlen. Een hele groep met kinderen hebben enorm veel plezier 
gehad bij de bowling. Daar vandaan zijn ze gaan lopen naar HVOS voor een patatje en een snack.  
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Bijlage B – Kamp commissie 
 
In het pinksterweekend van 2019 zijn we terug in de tijd gegaan en wel naar het tijdperk van de Flinstones. 
Helaas was de bus vanwege een File wat aan de laten kan, maar na veel steken en keren konden wij vanuit 
Spijkenisse richting Esbeek rijden. 
Ook is dit jaar een nieuw record verbroken ! Wederom zijn er weer meer kinderen mee gegaan naar dit geslaagde 
weekend. 
De kampleiding wil dan ook de ouders bedanken voor het vertrouwen, want een grote groep maakt het kamp ook 
altijd een succes. 
Dit jaar hadden we een extra programma voor de oudere jeugd welke na het reguliere programma konden 
deelnemen aan een op leeftijd aangepast spel. 
Dit is bij de oudere groep goed bevallen en om deze rede zal de kampleiding proberen dit extraatje erin te houden. 
Ieder jaar stijgen de kosten voor het kamphuis en de bus. 
Echter ondanks deze prijsstijgingen proberen wij altijd binnen onze begroting te blijven en ook dit jaar is dat ons 
weer gelukt! 
Ook dit jaar hebben we het handbalkamp financieel positief kunnen afsluiten. Dit is goed nieuws met als doel om 
de bijdrage van het kampgeld niet te verhogen. 
Dit jaar is het onze keukenploeg gelukt ondanks het toegenomen aantal inschrijvingen goedkoper boodschappen in 
te kopen. 
Volgend jaar hopen we uiteraard met een nog grotere groep op kamp te kunnen en hebben om deze rede besloten 
de leidinggroep uit te breiden met nieuwe talenten. 
Wij hebben er weer enorm veel zin in, hou dus de postuilen in de gaten voor al het kampnieuws ! 
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Bijlage C – Kantine 
 
Jaarverslag kantine commissie 2018/2019 
 
 
 
Allereerst een bedankje aan alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt om de kantine dit afgelopen jaar 
te “bemannen”. Dank voor jullie inzet. 
Ook een woord van dank aan het schoonmaakteam, die ervoor hebben gezorgd dat we er netjes bij blijven 
zitten. 
We kunnen terug kijken naar opnieuw een succesvol jaar. 
Buiten de competities en trainingen, hebben we diverse feesten gehad en heeft het NHV ook opnieuw onze 
nieuwe locatie gebruikt voor het organiseren van Bondsactiviteiten. 
Ook heeft de Gemeente Spijkenisse diverse keren een verzoek gedaan om onze kantine open te stellen voor 
o.a. het zaalvoetbal, tech2do en de scholenmarkt enz. 
Middelbare scholen organiseren nu ook bij ons de eind-sport toernooien. 
 
Een groot succes was opnieuw  de quiz waar we onder leiding van Jan een spelvorm hadden gecombineerd met 
een 3 gangen menu voor vele mensen. Dit jaar is de belangstelling zo groot dat we in 2 avonden aaneen 130 
quizzer over de vloer hadden. Topsport was het in de keuken en waarin we in de bediening de jeugd hebben 
kunnen inzetten!! 
 
Een welkom aan een aantal nieuwe barmedewerkers die ook gelijk de cursus IVA (verantwoord alcohol 
gebruik) hebben afgerond. 
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Bijlage D – Scheidrechters 
 
Voor wat betreft het vorige seizoen: 

• 1 gediplomeerde scheidsrechter afgeleverd (Ryan Zwiep) 
• Begeleiding is versterkt met Bradley, Jeremey, Nathalie en Wim van Schelt 
• Peter Spaargaren en Stef Erftemeijer zijn aan het einde van het seizoen gestopt met de scheidsrechter-

begeleiding / indeling 
• Laatstgenoemde is nog wel beschikbaar voor incidentele begeleiding en fluiten 
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Bijlage E – T.C. 
 

Jaarverslag Technische Commissie 2018-2019 
 

 
Ook het seizoen 2018-2019 zijn we bij de T.C. begonnen zonder voorzitter en secretaris. Helaas is daar in de 
loop van het seizoen geen verandering in gekomen.  
 
Wij zijn het seizoen begonnen met 10 jeugdteams, 7 seniorenteams en 2 recreantenteams. 
 
Voor Misu Curescu is dit het 2e seizoen als coach/trainer van de herenselectie. 
Helaas is deze samenwerking na een aantal zaalwedstrijden gestopt. Marc Elbers heeft deze taak als interim 
coach/trainer overgenomen. Onder zijn leiding is HS1 kampioen geworden van de Hoofdklasse en zullen zij in 
het seizoen 2019/2020 gaan spelen in de 2e divisie. 
 
Silvio Hazel heeft ook dit seizoen de damesselectie onder zich gehad. Voor zowel veld als zaal was het doel 
handhaving, dit is bij beide gelukt. Silvio heeft aan het einde van het seizoen aangegeven te stoppen. 
 
Voor het komende seizoen hebben we in ieder geval 9 jeugdteams (inmiddels al weer 10), 7 seniorenteams 
(waaronder 1 A team) en 2 recreantenteams kunnen inschrijven.   
 
Bij de scheidsrechters hebben Stef Erftemeijer en Peter Spaargaren aangegeven om te stoppen met hun 
begeleiding van de jeugdscheidsrechters.  Stef en Peter, bedankt voor jullie inzet van de afgelopen jaren. 
Brenda de Jonker, Bradley en Jeremey Heijster hebben aangeboden om dit gat zo veel mogelijk op te vangen. 
Alleen blijft het aantal jeugdscheidsrechters toenemen, dit is heel positief, maar dit vraagt heel veel tijd 
van de begeleiders. Als er dus mensen zijn die willen helpen met de begeleiding, dan graag! 
 
Cindy Makor heeft aangegeven haar functie als dames contactpersoon neer te leggen. Cindy, bedankt voor 
jouw inzet van de afgelopen jaren. Kim Knol-Reinders heeft haar plaats ingenomen.  
 
De volgende functies binnen de T.C. staan nog open: 
Voorzitter 
Secretaris 
 


