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Notulen Algemene Ledenvergadering Plaats: kantine 
Datum: 8-11-2021 
Tijd: 20:00 – 22:00 Notulist: Petra Wehman 

Aanwezig Bestuur: B. Sebel & I. Hageman (voorzitters), J. Zuijderduijn (penningmeester),   
P. Wehman (secretaris).  
Aanwezig Leden: P. den Heijer, M. Laterveer, A. Laterveer, Q. van de Luitgaren, G. van de Luitgaren, 
B. van de Luitgaren, R. Soler, B. Heijster, J. Heijster, M. Bosch, J. Monster, J. Van de Velden,       
M. Cornelissen, W. Knol, K. Knol, R. van Wijngaarden, M. De Boer, N. Bouman, S. van Loveren, J. van 
’t Hoff, R. Hagesteijn, N. Monster, M. Despinois, I. Berger, A. Hagen, K. Kievit, P.Kuiper, R. Zwiep, 
N. Hoogenbrug, C. Mesker, E. de Neef, S. Mesker, J. van der Sluis, M. Van Rugge, M. van Rugge-
Tabink, C. van Zwieten, L. Stigter; via TEAMS: F. Benschop, R. Adema, E. van Campen 
Afwezig met kennisgeving: D. Schuijl, B. van Loon, I. de Jong-Troost, S. van der Kooij, C. de Graaf, 
C. Makor, J. Visser 
 
 
      

  
1 Opening:  

Voorzitter I. Hageman opent de vergadering om 20:00.  
Thema voor deze eerste ALV sinds het uitbreken van de Coronacrisis is bestaansrecht voor 
HVOS vanwege het groot aantal vacatures voor noodzakelijke verenigingstaken als gevolg van 
het groeiend tekort aan vrijwilligers (zie agenda onderwerp 5). 
 
Alvorens tot de agenda onderwerpen over te gaan is er een vrolijk intermezzo: felicitaties van 
B. Sebel namens HVOS aan R. Soler voor haar 40-jarig jubilieum bij de club! Niet alleen al 40 
jaar trouw lid maar ook en actief vrijwilligster binnen de vereniging voor het verwerken van 
alle teamwijzigingen in Sportlink; hiermee heeft zij haar ere-lidmaatschap meer dan verdiend. 
Op 9/4/22 zal dit gevierd worden met een wedstrijd van haar team tegen “Goud voor Oud”. 
 

2 Status Beach: 
Namens de Commissie Beach doet Q. van de Luitgaren kort verslag van de ontwikkelingen en 
huidige status m.b.t. het nieuwe beach veld. Na veel onderhandelingen en vertraging vanwege 
het niet beschikbaar zijn van de aannemer, wordt er op 9/11/21 aangevangen met de aanleg 
van het nieuwe veld. Dit moet eind November gereed zijn. Verdere informatie over de 
organisatie van het beach handbal volgt in de tweede helft van het seizoen. 
 

3 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR):  
B. Sebel geeft een toelichting op de WBTR en de consequenties daarvan voor HVOS. In de 
kern komt deze nieuwe wetgeving erop neer dat er vastgelegd dient te worden dat  

• bestuursleden geen nevenfuncties mogen hebben; 
• bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor eventuele 

onrechtmatigheden van andere bestuursleden. 
Deze bepalingen zullen geborgd worden in de nieuwe statuten, evenals verdere opschoning van 
de oude organisatorische afspraken daterend uit de tijd dat HVOS werd opgericht 
(bijvoorbeeld het schrappen van de voorjaars-ALV vanaf seizoen 2022-2023). Het plan is de 
nieuwe statuten op de voorjaars-ALV in 2022 voor te leggen aan alle stemgerechtigde leden; 
hiervan dient dan 2/3 aanwezig te zijn om deze update goed te keuren. Daarna zullen de 
goedgekeurde nieuwe statuten notarieel vastgelegd worden. 
 



Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse 
 

        Secretariaat: Postbus 141   3200 AC   Spijkenisse                Kantine: Atletiekpad 9   0181-283080 
                         IBAN: NL72RABO0360555713 www.hvoshandbal.nl       IBAN:NL77INGB0002838600 

 

4 Financieel jaaroverzicht: 
Ook financieel was seizoen 2020-2021 afwijkend van voorgaande seizoenen als gevolg van de 
Corona beperkingen; 

• veel minder kantine inkomsten door de lockdown, 
• tijdelijk geen contributie geïnd toen er helemaal niet gehandbald kon worden, 
• minder zaalhuurkosten tijdens deze stop periode, 
• subsidie ontvangen onder de Corona steunmaatregelen. 

Eindresultaat is dat we slechts beperkt hebben ingeteerd op het verenigingsvermogen. 
Op 3/10/21 is de kascontrole gedaan door twee leden van de vereniging en 
administratiekantoor Herder. Hieruit zijn geen onvolkomenheden gebleken. 
Dank aan de penningmeester J. Zuijderduijn voor het duidelijke exploitatieoverzicht! 

5 
 
 
 

HVOS bestaansrecht & de vacatures: 
I. Hageman schetst de bedreiging voor het voortbestaan van HVOS als de volgende bestaande 
en/of komende vacatures (in rood) niet worden ingevuld. Tijdens de vergadering wordt er voor 
diverse functies (in groen) positief gereageerd op de wervingsactie van B. Sebel: 

• Algemeen Bestuur (AB): Na vele jaren trouwe dienst zijn B. Sebel en I. Hageman 
voornemens aan het einde van dit seizoen hun voorzitterschap neer te leggen. Ook de 
secretariaatsfunctie van P. Wehman komt dan vacant. Ter overbrugging naar een 
nieuw Bestuur is de penningmeester J. Zuijderduijn bereid nog een seizoen langer aan 
te blijven. 
Er is al een mail gestuurd door B. Sebel aan alle leden – incl. aan de ouders van nog niet 
stemgerechtigde jeugdleden van 6 tot 13 jaar – met taakomschrijvingen van deze 
bestuursfuncties ter oriëntatie voor mogelijk geïnteresseerden. 

• Technische Commissie (TC): het voorzitterschap van de TC komt per direct vacant.    
P. Gokke heeft zich voor de ALV al aangeboden als opvolger voor F. Benschop en C. van 
Zwieten. Zijn kandidaatstelling wordt door de ALV unaniem aangenomen. Ter 
ondersteuning van P. Gokke dient de TC-secretaris positie nog wel te worden ingevuld. 
De jeugd-TC wordt nu ingevuld door M. van Rugge-Tabink met A. Hagen. Zij hebben 
behoefte aan ondersteuning voor specifieke activiteiten; R. Zwiep biedt zich hier als 
eerste vast voor aan. 

• De kascommissie mag nog een keer in ongewijzigde samenstelling de jaarlijkse controle 
doen. Zij hebben zich hiertoe al bereid verklaard. Na 2022 is er dan wel vervanging 
noodzakelijk. 

• E. de Neef en M. Ruijs gaan het kantinebeheer overnemen van B. & M. Sebel; 
overdracht zal gefaseerd worden doorgevoerd over de rest van dit seizoen. 
Er is aanvulling nodig op het bardiensten rooster; het klein aantal nieuwe aanmeldingen 
sinds begin van dit seizoen is onvoldoende voor volledige bezetting tijdens trainingen 
en op wedstrijddagen. De gaten zullen niet meer dichtgelopen worden door de 
beheerders. 

• PP&PR is al vele jaren in handen van P. den Heijer. Hij heeft recentelijk nog nieuwe 
reclameborden langs de velden verzorgd. I.v.m. tijdgebrek stopt hij nu definitief met 
deze activiteiten. Er wordt m.n. iemand gezocht voor sponsorwerving; R. van 
Wijngaarden biedt zich hiervoor aan tijdens de vergadering. Vacant zijn dan nog de 
functies pers-link en contactpersoon “Vrienden Loterij”. 

• Scheidsrechters (commissie): de scheidsrechterscommissie bestaat nu uit W. Pals,     
B. Jonker en B. & J. Heijster. Zij nemen alle organisatie voor hun rekening en fluiten 
een groot aandeel van onze wedstrijden. J. van ’t Hoff en R. Zwiep bieden zich aan om 
de commissie te gaan versterken. Er wordt gezocht naar meer  

a. jeugd scheidsrechters – jeugd vanaf 12 jaar zou de NHV verplichte 
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spelregeltoets moeten doen, waarna zij wedstrijden van F t/m D teams mogen 
fluiten. Vanaf 15 jaar zouden ze conform het huishoudelijk reglement een 
scheidsrechter diploma moeten halen, zodat ze ook wedstrijden van hogere 
jeugdteams mogen fluiten. Door gebrek aan menskracht in de 
scheidsrechtercommissie zijn deze bepalingen de laatste jaren niet meer 
opgevolgd. 

b. vereniging scheidsrechters (HS2) – voor het fluiten van thuiswedstrijden 
vanaf de B-jeugd. 

c. bond scheidsrechters (BS3) – voor het fluiten van wedstrijden op aanwijzing 
door NHV. 

d. begeleiding voor de jeugd scheidsrechters – aan de ouders van de jeugdteams 
is een oproep gedaan deze taak (per toerbeurt) op zich te nemen. Hiervoor is 
geen specifiek verstand van handbal nodig; de begeleiding is puur gericht op 
bescherming en motivatie van de jonge scheidsrechters. Bij de eerste 
thuiswedstrijden in de zaal is er nog geen gehoor gegeven aan deze oproep. 

• Webmaster: P. Oranje gaat verhuizen naar Spanje en zal daarom zijn onderhoud van 
de HVOS-website stopzetten. In Februari 2022 worden deze taken overgedragen aan 
M. Despinoit. 

• Ontspanningscommissie (OC): A. Laterveer en M. Laterveer bieden aan de OC te 
komen versterken. 

• Pinksterkamp: de kampcommissie is compleet! 
• Vrijwilligerscommissie: organisatie van de periodieke kantine schoonmaak wordt 

verzorgd door I. van de Meer; dit loopt goed. Er moet echter buiten ook het nodige 
aan achterstallig onderhoud worden gedaan. Tevens moet er worden bijgehouden wie 
dankzij het verrichten van vrijwilligerstaken zal worden vrijgesteld van het verplichte 
afkoopbedrag. Daarom heeft ook deze commissie versterking nodig. C. van Zwieten en 
J. van der Sluis bieden aan te helpen bij de coördinatie. 

• Technician: G. van de Luitgaren heeft zich aangeboden voor het benodigde electro-
technisch onderhoud t.b.v. de vereniging. 

Om bovenstaande vacatures (in rood) verder onder de aandacht te brengen, wordt de 
suggestie gedaan social media kanalen zoals Instagram en Facecbook te gebruiken. J. Monster 
biedt aan de functieomschrijvingen hiervoor geschikt te maken en te plaatsen op de HVOS 
accounts. 
 
Op korte termijn zijn er tijdelijke extra vrijwilligerstaken in verband met de net ingevoerde 
Corona maatregel die controle op een geldige QR-code verplicht stelt voor alle aanwezigen in 
de sporthal met uitzondering van dienstdoende vrijwilligers of werknemers. De boete op het 
niet naleven van deze controle kan oplopen tot 10,000 euro! B. Sebel is in overleg met de 
Gemeente voor een beveiliger om de controles te doen op wedstrijddagen. Bij de trainingen en 
evt. dus ook bij de wedstrijden zullen we dit zelf moeten regelen. Een klein team zal 
uitwerken en communiceren hoe we dit in praktijk zullen brengen. Deze uitleg kan in geval van 
handhaving ook aan de BOA’s overlegd worden. 
 

6 Voorstel verhoging afkoopbedrag vrijwilligerstaken: 
Om onze scheidsrechters meer aan HVOS te binden c.q. andere leden te stimuleren ook 
scheidsrechter te worden, is het Bestuur voornemens de scheidsrechters op de zondagen ook 
een tegemoetkoming te gaan betalen. Hiermee willen we voorkomen dat ze weggekocht worden 
door andere verenigingen. Doorgroeien naar HS2 scheidsrechter wordt zo hopelijk een 
aantrekkelijk alternatief voor een weekendbaantje. 
Ook voor andere vrijwilligerstaken zou een tegemoetkoming als stimulans kunnen worden 
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overwogen. 
Om deze tegemoetkomingen te bekostigen is het voorstel het afkoopbedrag voor vrijwilligers-
taken te verhogen naar 100 euro. De vergadering is hier niet enthousiast over en zou andere 
middelen willen inzetten om leden aan te sporen meer vrijwilligerstaken op zich te nemen. 
Geopperd wordt per team een verantwoordelijke aan te stellen die bij alle teamleden 
dwingend inventariseert welke taken zij ieder op zich willen nemen. 
Besloten wordt dat S. Mesker, J. van der Sluis en J. Monster 1 maand te tijd krijgen om dit 
op te zetten. Afhankelijk van het resultaat kan dan de verhoging van het afkoopbedrag 
opnieuw overwogen worden. 

7 Rondvraag: 
Er worden geen aanvullende onderwerpen opgebracht door de aanwezige leden. 

8 Sluiting:  
Om 22:00 wordt de vergadering gesloten door I. Hageman. Alle leden worden bedankt voor 
hun aanwezigheid en een drankje aangeboden op kosten van HVOS. 
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Bijlage A – Overzicht vacatures & nieuwe invulling tijdens ALV 
 
 

 

Algemeen Bestuur
Voorzitter B. Sebel &B I. Hageman vacature per Juni 2022
Secretariaat P. Wehman vacature per Juni 2022
Penningmeester J. Zuijderduijn

Technische Commissie
Voorzitter P. Gokke
Secretariaat vacature
Jeugd-TC Monique van Rugge-Tabink contactpersoon

A. Hagen trainingscoordinator
R. Zwiep specifieke activiteiten

Kantine
Beheerders B. & M. Sebel gefaseerde overdracht naar E. de Neef & M. Ruijs
Bardiensten vacatures

PP & PR
spnsorwerving R. van Wijngaarden
pers-link vacature
contact Vrienden Loterij vacature

Scheidsrechtercommissie
commissie B. Jonker

W. Pals
B. Heijster
J. Heijster
J. van 't Hoff
R. Zwiep

vacatures voor: bond scheidsrechters
vereniging scheidsrechters
jeugd scheidsrechters
begeleiding jeugd scheidsrechters

Ontspanningscommissie
voorzitter Q. van de Luitgaren
nieuwe leden A. Laterveer

M. Laterveer

Vrijwilligerscommissie
coordinatoren I. van de Meer

C. van Zwieten
J. van der Sluis

Webmaster M. Despinoit overdracht in Feb-22

Technician G. van de Luitgaren


