Notulen Algemene Ledenvergadering NEA Handbal en Trim Vereniging
d.d. 10 oktober 2017
Aanwezig: M. Floor, T. Mastenbroek, J van der Woude, W. van Diest, G. Neuteboom, C. Agricola, F.
Backer, E. van Diest, J. Vader, J. Conijn, F. Fokkens, M. Buter, M. van der Lee
Afwezig met bericht: P. Verstraten, G. Agricola, J. Damen
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom.
2. Berichten van verhindering
Bericht van verhindering ontvangen van: G. Agricola, J. Damen en P. Verstraten
3. Ingekomen stukken
Geen
4. Goedkeuring notulen ALV 2016
De notulen worden door de aanwezigen bekeken en na de volgende aanpassingen / toevoegingen
goedgekeurd:
Aantal trimleden toevoegen: 18
Contributie: afgesproken was om in juli ALV te organiseren zodat nieuwe contributie vóór ingang
seizoen bekend is.
Trimdames geven nogmaals aan om 20:30 uur te willen trainen. Bestuur gaat kijken op voorspraak
van Frans Backer, of er ruimte is voor een ruil.
5. Jaarverslag
Frank Fokkens doet verslag van de jeugdteams:
NEA is één van de kleinste handbalverenigingen van Nederland.
F1: enthousiast en talentvol team, alles gewonnen tot nu toe.
E1: onder leiding van Jantine, hebben leuk gespeeld afgelopen seizoen.
D1:Leuke resultaten behaald
C1: is onder leiding van nieuwe coach, Jari van de Baan, goed bezig. Hebben goede stappen gemaakt
A1: 12 meiden, 2-jarig traject gestart om in Topklasse te spelen. Hoge verwachtingen van dit team,
het was pittig jaar, meiden hebben veel geleerd.
DS1: Nieuwe trainer, Franscal Udo, heeft veel tijd in de Dames gestoken. Goeder resultaten, zijn
halverwege geëindigd. Tot april 2017 was alles positief bij het team. Begin april hebben 2 dames zich
afgemeld, daarna meer speler. Franscal kom niet meer opbouwen met gemankeerd team en is zelf
ook gestopt. In zomer waren er nog 3 speelsters over, team teruggetrokken uit Hoofdklasse. Deze
speelsters waren geen dragende spelers.
Ronald de Vries nam initiatief voor opstarten van nieuw team. DS1 ingedeeld in 2e klasse. Gestart
met trainingen, 11 dames. Helaas is dit ook niet gelukt en wordt het DS1 team teruggetrokken uit de
competitie.
DS2: goed gespeeld, zij n3e geworden
Trim: gezellig seizoen gedraaid, leuk getraind.

Kampioenen:
F1: Veld en zaal, alle toernooien
D1: Veld voorjaar
DA1: NK Beachhandbal kwalificatietoernooi gewonnen. 4e geworden op NK beachhandbal
Clinics: de Amstelschool heeft clinics gevolgd voor beachhandbal. In de Bindelwijk zijn clinics
zaalhandbal gegeven voor alle basisscholen.
Trainers:
DS1: Franscal Udo is gestopt
Trim: Gon Zoll
A/B: Marian Wuttrich, eind van seizoen in goed overleg afscheid van genomen. Relatie met de
meiden was over.
C: Jari van de Baan, is ook bondsscheidsrechter. Ruud Conijn is teammanager. Piet Buhrs is samen
met Jari coach
D/E: Jessica Idsinga is gestropt. Nu Anne de Vries en Noor Elzagar
F: Elsa, Marieke en Elke, allen uit A1
Keepers: Laura Robben, is nu gestopt, is trainer bij Handbalacademie
huidige trainer A1: Aart Soeverein, ervaren trainer uit regio Utrecht. Is wel streng. Wil groep stap
verder brengen.
6. Financieel jaarverslag

7. Verslag kascommissie
De financiële verantwoording is niet voorgelegd aan de kascommissie vanwege een gebrek aan juiste
overdracht aan de huidige penningmeester. Hierdoor duurt het langer dan voorzien om stukken op
tijd in orde te maken. Financiën worden op korte termijn naar kascommissie gestuurd.
Decharge wordt verleend onder de voorwaarde van goedkeuring van de kascommissie.
8. Contributie 2017-2018
Verzoek van de ALV om de contributie te verhogen. Het voorstel van de penningmeester wordt
goedgekeurd door de leden.
Voorstel: indexatie, hierbij wordt gekeken naar de prijsstijgingen van bijv zaalhuur. Bijvoorbeeld om
het jaar 5% verhoging. Volgend jaar wordt nieuw voorstel bekeken, om om het jaar te verhogen met
€5 of €10,00
9. Begroting 2016-2017
Er zijn grote zorgen om het tekort van €7.000,00. (Gerard, Agaath maken aparte afspraak???)
Onder voorbehoud van het definitieve besluit van de het Bestuur wordt goedkeuring verleend.
Er wordt komend jaar getracht om de inkomsten van sponsors en de Club van 50 te vergroten.
10. Decharge bestuur
Decharge wordt verleend wanneer de definitieve besluiten zijn genomen (?)
11. Bestuurssamenstelling

Voorzitter Jan Damen is afgetreden en niet herkiesbaar. Het bestuur dankt Jan voor zijn inzet, hij
heeft veel betekend voor de club. Zo is bijvoorbeeld het nieuwe buitenveld er gekomen dankzij de
inspanningen van Jan.
Marianne Buter treedt af als secretaris en zij is ook niet herkiesbaar. Veel dank ook voor Marianne.
Ruud Conijn stelt zich voor.
Frank Fokkens wil interim-voorzitter worden. De leden keuren dit goed.
Bestuurssamenstelling:
Interim-voorzitter: Frank Fokkens
Secretaris: Marjon van der Lee
Penningmeester: Jeannette Vader
Bestuurslid Jeugd: Frank Fokkens
Algemeen Bestuurslid: Ruud Conijn
12. Rondvraag
F. Backer heeft gekeken naar mogelijke ruil van de trimdames naar ander tijdstip. Zijn voorstel:
19:30-20:30 A 3/3 zaal
20:30-21:00 A 2/3 zaal
20:30-21:30 Trim 1/3 zaal
21:00-22:00 DS2 1/3 zaal
Mevr E. van Diest: Kunnen we vaker wat stukjes op de website worden geplaatst? Updates,
wedstrijdverslagen. Graag beter informeren, en de site vaker archiveren.
Volgend jaar ook leden uitnodigen via post in plaats van via social media.
Oproep namens bestuur: wij zoeken een webbeheerder.
13.

Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

