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1. Opening
De voorzitter opent, heet iedereen welkom.
Voor het eerst een online jaarvergadering vanwege de Corona maatregelen.
2. Berichten van verhindering
Geen.
3. Ingekomen stukken
Op vrijdag 15 januari 2021 is Wim van Diest, oud-penningmeester van NEA, overleden. Er wordt even
stil gestaan bij dit trieste bericht. Namens de club zal een bloemstuk naar de familie gestuurd
worden.
4. Goedkeuring notulen ALV 2019
De notulen worden doorgenomen. Opmerking dat Ans van der Hulst ten onrechte als aanwezig bij de
vergadering staat genoteerd. Geen verdere op- en aanmerkingen op de notulen.
Notulen worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag
Frank vertelt over de teams. In het seizoen 2019/2020 hadden alle teams voldoende speelsters,
alhoewel de bezetting in het C1 en B1 team krap was (en is).
Alle teams hadden wel een trainer en/of coach ter beschikking, dat is dit seizoen best soepel gegaan.
DS1 had best een moeilijk seizoen. Ten tijde van de Corona stop in maart 2020 stond het team niet
op promoveren, maar vanwege de niet afgemaakte competitie kon promotie aangevraagd worden
wat gehonoreerd is door de NHV. In het seizoen 2020/2021 hebben ze helaas natuurlijk niet kunnen
laten zien of de promotie verdiend is.
Andere teams presteerden op hun normale niveau, geen bijzonderheden.
Weinig hoogtepunten helaas te melden vanwege de Corona situatie, maar er zijn er toch nog een
paar.
De C1 is in oktober 2019 kampioen op het veld geworden.
In december 2019 is met de hele club in de Bindelwijk op groot scherm naar de WK dames finale
Nederland – Spanje gekeken, met natuurlijk een fantastische uitslag. Nederland Wereldkampioen!
In december 2019 in de kerstvakantie heeft DS1 een indoor beach handball toernooi gespeeld in
Heerlen.

Vanaf maart 2020 zijn veel activiteiten, vanwege de Corona uitbraak en de daarmee gepaard gaande
maatregelen, helaas niet doorgegaan. Geen toernooien, geen slotfeest/familie toernooi, geen
Nederland – Spanje wedstrijd kijken in Ahoy met de hele club, geen eigen beach handball toernooi in
het zwembad, geen beach handball toernooien voor de jeugdteams, geen NK beach handball voor
DS1.
Wat wel uiteindelijk is doorgegaan is het handbalkamp. In augustus 2020 was het volgens de
toenmalige Corona maatregelen mogelijk om het kamp door te laten gaan, en na zorgvuldige
afweging is het ook daadwerkelijk doorgegaan. Het was een uitermate geslaagd kamp, de nieuwe
organisatoren uit DS2 vonden het leuk om te organiseren en leuk om het kamp uit te voeren.
Iedereen was echt zeer enthousiast. Grote dank aan de organisatie!
Natuurlijk ook dank aan de NEA stichting, die eenmalig de kosten voor het kamp voor haar rekening
heeft genomen. Normaliter worden de kosten van het NEA kamp voor de jeugdleden door de ouders
betaald.
V.w.b. de Corona situatie is het trainings- en wedstrijdbeleid sinds half mei 2020 (toen het weer
mogelijk werd voor de jeugd om te gaan trainen) steeds aangepast aan de geldende Corona
maatregelen. De trainingen voor jeugd en volwassenen zijn op deze manier zo goed als mogelijk
doorgegaan. Maar op dit moment (januari 2021) is er in de sporthal niks meer mogelijk, en trainen
alleen de D1 en B1 nu buiten op het asfaltveld.
Dank in ieder geval aan alle trainers voor hun flexibiliteit.
Het laatste Corona nieuws is dat de 2020/2021 zaalcompetitie niet gespeeld zal worden, ook als de
huidige lockdown half februari zal eindigen (wat natuurlijk nog afwachten is). De NHV maakt nu
plannen voor een alternatieve handbalcompetitie vanaf 10/11 april tot eind juni, waarbij door de
teams gekozen kan worden uit een competitie veld, zaal of beach.
Frank laat de stand van het ledenaantal zien. Na een daling in 2018 is het ledenaantal nu redelijk
stabiel. Maar de club blijft erg klein, met magere bezetting in de huidige B1 en A1 teams. Het is ook
zorgelijk dat het niet lukt om een nieuwe jeugdteam (F of E) op te starten.
6. Vertrouwenspersoon
De NHV stimuleert het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Een vertrouwenscontactpersoon biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over
grensoverschrijdend gedrag, door welke persoon in de club dan ook.
Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan
gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon
helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen.
NEA staat voor een veilig sportklimaat, en het bestuur heeft Marianne Buter gevraagd om als
vertrouwenscontactpersoon te gaan fungeren. Marianne heeft hiermee ingestemd, waarvoor dank.

7. Contributie
Vanwege de Corona maatregelen hebben veel teams nauwelijks of niet getraind/gespeeld in het
seizoen 2020/2021. Met financiële steun van de NEA stichting stelt het bestuur voor om de
contributies eenmalig drastisch te verlagen, in verhouding naar het aantal daadwerkelijke trainingen
en wedstrijden. Voor DS2 betekent dit bijv. 0 Euro contributie, voor DS1 30% van de contributie en
voor de jeugdteams 50%.
Voor het seizoen 2021/2022 gaat het bestuur uit van een normale situatie, en is het voorstel om het
oorspronkelijke plan voor de contributie 2020/2021 uit te voeren (geen verhoging t.o.v. 2019/2020).
Hieronder zijn de voorgestelde contributiebedragen te vinden.

De vergadering gaat akkoord met het contributievoorstel.
8. Financieel jaarverslag
Jeannette geeft een toelichting op de werkelijke kosten 2019/2020 en de begroting voor 2020/2021.
De financiële impact van Corona is divers. De kosten voor de Bindelwijk zijn flink lager, de huur voor
trainingen/wedstrijden die niet doorgaan vanwege Corona hoeven niet betaald te worden. Er is wel
de bijzonderheid dat een deel van de zaalhuur uit het seizoen 2019/2020 in het begrotingsjaar
2020/2021 is geboekt. In de begroting 2020/2021 lijken de zaalhuur kosten daardoor niet veel lager.
De afdracht aan de NHV blijft helaas hetzelfde. De vaste lasten voor de NHV (bv de loonkosten) lopen
door en de NHV komt niet in aanmerking voor enige compensatie vanuit de overheid.
Voor NEA blijven verder de stafkosten (trainersvergoedingen) gelijk.
Voor de begroting 2020/2021 staat nu een tekort van 3.400 Euro. Aan de NEA stichting zal gevraagd
worden om dit tekort aan te vullen wanneer de kosten zich daadwerkelijk voordoen.

9. Verslag kascommissie
O.a. vanwege de Corona situatie is het niet gelukt om de kascommissie naar de cijfers te laten kijken.
In de komende tijd wordt gekeken hoe dit het beste gedaan kan worden. Het voorstel is om met de
volgende vergadering (waarschijnlijk al in oktober/november 2021) het akkoord van de kascommissie
te presenteren.
10. Decharge bestuur 2019/2020
Akkoord.
Het bestuur heeft voldaan aan de wensen.
11. Bestuur dit jaar 2020/2021
Geen wijziging in het bestuur:
•
•
•
•

Voorzitter/secretaris: Ruud Conijn
Penningmeester: Jeannette Vader
Technische commissie: Frank Fokkens
Algemeen lid: vacature

Het bestuur geeft aan naar een nieuw algemeen lid te zoeken.
We zijn met name op zoek naar versterking van het bestuur t.b.v.:
•
•

Jeugdzaken, werving
Wedstrijdsecretaris

Ook wordt gezocht naar een vervangende penningmeester.
Het bestuur 2020/2021 wordt door de vergadering goedgekeurd.
12. Rondvraag
Carina: De uitnodiging voor deze vergadering is niet naar alle oud- en ereleden gestuurd. Carina
vraagt om de informatie van deze vergadering (PPT-file, notulen) naar oud ereleden sturen.
Excuses van Ruud voor het niet verzenden van de uitnodiging, dit is inderdaad fout gegaan. De
informatie van deze vergadering zal naar alle leden gestuurd worden.
Carina: Het plan om in 2021 niet de Jantje Beton collecte te lopen met de teams (vanwege Corona)
kan misschien toch op een alternatieve manier uitgevoerd worden. Er zijn waarschijnlijk
mogelijkheden voor digitale collecte. Het bestuur zal naar deze mogelijkheden kijken en wellicht toch
een poging doen.
Sietske: In DS2 gaan wat mensen stoppen. Wanneer is de opzegtermijn voor opzeggingen? 1 Juli is de
peildatum voor de NHV voor het bepalen van het aantal leden, waarmee clubbijdrage wordt bepaald.
De opzegging moet dus uiterlijk 30 juni binnen zijn, maar liever eerder.
13. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering met de hoop dat we elkaar binnenkort toch weer snel op het
handbalveld kunnen zien, en met de hoop dat de volgende vergadering in oktober/november weer
een ‘live’ vergadering zal zijn.

