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Datum : maandag 26 september 2016 
Tijd : 20:00u - 21:45u 
Aanwezig : 30 leden, 8 bestuursleden 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom namens het 

bestuur van SVHA. 

2. Mededelingen 

a. De terreinmeesters zullen dit seizoen nog een praktische invulling aan hun functie geven. 

Voor nadien zoeken wij opvolging. 

b. Aan de “Vrienden van SVHA” wordt binnenkort een nieuwe invulling gegeven. Jullie worden 

op de hoogte gehouden. 

c. Buren hebben melding gemaakt van overlast m.b.t. ophalen van ballen en sluitingstijden. 

Het bestuur overlegt met regelmaat met onze buren. Wij dienen ons allen te houden aan 

de geldende afspraken hieromtrent: 

‐ bal in de tuin van familie Schotten: niet zelf ophalen, maar melden bij de 

terreinmeester; de ballen worden verzameld en op vaste dagen opgehaald 

‐ bal op de tennisbaan: wacht netjes totdat je de bal terugkrijgt, loop niet zomaar de baan 

op als men aan het spelen is 

‐ ’s avonds na bezoek aan de kantine: niet buiten blijven hangen voor de kantine, en denk 

aan de buren 

d. Wilco organiseert een cursus verenigingsscheidsrechter, in eerste instantie binnen de eigen 

vereniging, maar wellicht ook met buurverenigingen. 

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 oktober 2015 

De notulen worden zonder verdere wijzigingen vastgesteld. N.a.v. een van de genotuleerde 

opmerkingen geeft John Verploegen aan dat indien een nieuwe persoon wordt ingezet bij het 

ophalen van oud papier, deze eerst opgeleid zal moeten worden. 

4. Jaarverslag 

De voorzitter leest het jaarverslag voor. Zie bijlage. 

5. Financiële zaken 

a. Verslag van de Kascontrolecommissie 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Yosry Hassan. 

De kascontrolecommissie is akkoord met het financieel jaarverslag en de kas. 
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b. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

Twan Aarnink wordt bedankt voor zijn taken in de commissie. Benoemd worden Wijnand 

Gerritsen als 2e jaars en Yosry Hassan als 1e jaars. Jeroen Janssen stelt zich beschikbaar als 

reserve. 

c. Financieel verslag 

De penningmeester doet verslag over het gevoerde financieel beleid van seizoen 2015-

2016. Het afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat, groot € 4.813,-. 

Opmerkingen: 

‐ stijging van de kantinekosten komt door zowel stijging van de kantineverkopen als die 

van de inkoopprijzen 

‐ ondanks dat het resultaat van sponsoring is gestegen worden vrijwilligers voor de 

Sponsor Commissie gezocht; de huidige capaciteit van de commissie is zeer beperkt, en 

niet voldoende om actiever beleid te kunnen voeren en het resultaat minimaal hetzelfde 

te kunnen behouden 

d. Begroting 

De penningmeester presenteert de begroting voor het seizoen 2016-2017. 

Opmerkingen: 

‐ wedstrijdkosten betreffen alle wedstrijd gerelateerde kosten 

‐ toekomstige investeringen zijn (nog) niet gepland, maar gedacht wordt aan vernieuwen 

sanitair kantine, vervangen cv-installatie en energiebesparende maatregelen 

6. Bestuursverkiezingen 

a. Aftredend: Caroline Eberson als voorzitter, Leen Verwoert als bestuurslid voetbalzaken 

Caroline blijft actief als stagebegeleider en Leen als trainer. Er is nog geen opvolger als 

voorzitter. 

b. Aftredend en herkozen: John van Kreel als penningmeester, Henri Lintsen als bestuurslid 

accommodatie, Wilco van Vlaanderen als algemeen bestuurslid 

c. Nieuw en gekozen: Erwin Hartman als bestuurslid voetbalzaken, met als speerpunten voor 

dit seizoen: 

‐ optimaliseren betrokkenheid en contact ouders 

‐ ondersteuning trainers en leiders 

‐ aansluiting van jeugd naar senioren 

‐ organisatie Technische Commissie 

 

 Als woordvoerder van het bestuur zit Caroline de vergadering verder voor. 
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7. Bestuursvoorstellen 

a. Contributie seizoen 2016-2017 

Voorgesteld wordt voor het nieuwe seizoen de contributiebedragen te verhogen met € 5,- 

per half jaar voor een gezonde financiële huishouding van de vereniging. Betreffende 

contributiebedragen zijn gebenchmarkt met omliggende voetbalverenigingen.  

De vergadering gaat akkoord en de nieuwe contributiebedragen op jaarbasis voor het 

seizoen 2016-2017 worden vastgesteld op: senioren Є 175,-, junioren A en B Є 150,-, 

junioren C Є 135,-, pupillen D en E Є 117,50, pupillen F en mini’s Є 102,50, steunende leden 

Є 85,-. 

De penningmeester geeft aan over te gaan naar een gedeelde inning van de contributie in 

twee termijnen. 

b. Kantineprijzen 

Om de stijging van de inkoopprijzen van het bier in de afgelopen jaren te compenseren, 

wordt voorgesteld het gewoon bier met Є 0,10 en het speciaal bier met Є 0,25 te verhogen. 

Prijzen van overige dranken en etenswaren blijven gelijk. 

De vergadering gaat akkoord en de nieuwe prijzen worden vastgesteld op: gewoon bier per 

glas Є 1,60 en speciaal bier per glas Є 2,25. 

8. Uitloting van 10 Certificaten Club van Duizend 

Uitgeloot worden de volgende nummers: 37, 67, 93, 73, 140, 79, 35, 88, 98 en 66. 

9. Rondvraag 

Rudi Doeze Jager: kan op het toilet beneden bij de kleedkamers een steunbalk voor 

mindervaliden worden geplaatst? 

Dit is reeds onderhanden bij het klusteam. 

John Verploegen: complimenten aan bestuur en vrijwilligers voor het behaalde resultaat. 

Cor van Vlaanderen: klachten en meldingen kunnen genoteerd worden in het boek achter de bar. 

Wim Terwoert: kunnen de richtlijnen voor het sproeien van het kunstgras bij hoge temperaturen 

opnieuw beoordeeld worden? 

Het bestuur pakt dit op. 

Wim Terwoert: is er al opvolging voor het kantinebeheer? 

Net als invulling van alle andere vacatures is dit onderhanden bij het bestuur en de 

vrijwilligerscoördinator.  

Karel van de Vooren: is er een stagiaire beschikbaar voor het begeleiden van de Pupil van de 

Week? 

De stagebegeleider bekijkt wie dit zou kunnen oppakken. 



SVHA - verslag van de Algemene Ledenvergadering 
 

  4 

Daan van Ooijen: kunnen de kantinediensten voor de dames worden aangepast? 

De kantinecoördinator komt hierop terug bij Daan. 

Edwin van Brandenburg: de coachjassen zijn slecht. 

Alle coachjassen hadden moeten zijn ingeleverd op het afgesproken tijdstip eind vorig seizoen. 

De kwaliteit van de jassen is beoordeeld, de slechte zijn weggegooid en nieuwe zijn besteld. 

Edwin mag zijn coachjas bij de materiaalbeheerder omruilen. 

Yosry Hassan: wat wordt er gedaan aan het teveel van spelers bij de selectie? 

Dit is met urgentie reeds onder de aandacht bij de nieuwe bestuurder voetbalzaken. 

Ralph Tillmann: kan er verzorging aanwezig zijn bij de jeugd op zaterdag? 

Het bestuur beoordeelt hoe we dit concreet kunnen invullen. 

10. Sluiting vergadering  

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:45 uur. Alle 

aanwezigen wordt een afsluitend drankje aangeboden namens de vereniging.  

De ALV voor volgend jaar wordt vastgesteld voor maandag 25 september 2017. 

Op donderdag 10 november van 19:00 - 21:00 wordt bij SVHA een receptie gehouden ter 

gelegenheid van het afscheid van Caroline als voorzitter. 
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Bijlage: jaarverslag 

Bijzondere gebeurtenissen 

• In augustus 2015 tijdens het Kick-Off weekend (de start van het nieuwe seizoen) is het 

kunstgras officieel geopend door wethouder Ben Ross.  Er was een feestelijk tintje aan 

gegeven door het sterrenteam van RTL 7 uit te nodigen.  De happening werd via een Drone op 

film vastgelegd. 

• Tegelijkertijd is er een opknapbeurt doorgevoerd van de bar in de kantine, waarbij boven de 

bar een collage van foto’s uit de rijke historie van SVHA opgehangen is. Gezien de positieve 

reacties is dit een groot succes.  In de zomerstop is het plafond geverfd en zijn de laatste 

klussen achter de bar afgemaakt door het in het leven geroepen klusteam.  

• 26 april is John Verploegen koninklijk onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.  Deze 

onderscheiding heeft hij in ontvangst mogen nemen o.a. voor zijn vrijwilligerswerk bij de 

Carnavalsvereniging en de SJOC.  Bij SVHA in de hoedanigheid van bestuurslid, trainer, leider 

scheidsrechter en al 30 jaar coördinator van het oud papier (OPA).  

• Tijdens de vakantieperiode, juni 2016 is de parkeerplaats aangelegd,  

• Als vereniging zijn we gestart met het invoeren van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor 

alle vrijwilligers. Vertrouwenspersonen Jack Peperkamp en Ilze Jansen zijn hiervoor op cursus 

geweest.  

• Er is actie ondernomen om ook digitaal inhoud te geven aan de verenigingsorganisatie. Dit 

gebeurt door middel van draaiboeken voor de commissies, het beschrijven van activiteiten, 

toernooien, acties etc.  Het verenigingsorganogram is verder uitgewerkt, zodat overzichtelijk 

wordt, wie welke functie heeft en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. 

Tevens wordt zo inzichtelijk welke openstaande functies er nog zijn.  

Sportief 

• Het seizoen 2015/2016 zijn we gestart met 4 seniorenteams op de zondag. Daarnaast zijn er 2 

seniorenteams, waarvan 1 dames, op de zaterdag.  Er waren 19 teams bij de jeugd die aan de 

KNVB-competitie deelnamen.  Alle teams werden ondersteund en begeleid door trainers en 

leiders.  

• SVHA heeft als leerbedrijf een aantal stagiaires van het CIOS 1e jaar een stageplaats kunnen 

aanbieden als trainer bij de jeugd, Daarnaast zijn er drie stagiaires, die voor het 2e leerjaar een 

bijdrage hebben kunnen leveren aan organisatie gebonden taken van onze vereniging, zoals 

bijvoorbeeld: het mee-organiseren van toernooien, het meehelpen bij het opzetten van 

activiteiten, zoals Sinterklaas, Houthakkersdag, feesten of het uitschrijven van een 

vergadering.  Tevens hebben ze zich beziggehouden met het onderhoud van de 

accommodatie, het voorraadbeheer en de organisatie van de kantine.  

• Afgelopen jaar zijn er geen tuchtzaken geweest (net zoals vorig jaar).  Wel kleine individuele 

incidenten, die soms tot een schorsing leidden, opgelegd door de technische commissie of het 

bestuur. 



SVHA - verslag van de Algemene Ledenvergadering 
 

  6 

• Afgelopen seizoen waren er bij de jeugd weer een aantal teams in de winter, die het 

kampioenschap wisten te realiseren; te weten de A1, MB1 en de D2.  Aan het einde van het 

seizoen zijn de F1, F2 en de F4 kampioen geworden. De E1 heeft de bekerfinale 

binnengesleept. Helaas kon er na afloop in verband met met veiligheid en regelgeving geen rit 

op de platte wagen gedaan worden; maar er waren creatieve oplossingen bedacht. 

• Senioren: Vorig seizoen is er een spelersraad in het leven geroepen, bestaande uit aanvoerders 

van 1e en 2 e team, een tweetal spelers en een aankomend selectiespeler. Er moet nog een 

evaluatie plaatsvinden over de rol van deze commissie. Daarnaast wordt eraan gewerkt om 

deze commissie inhoudelijk een duidelijke vorm te geven.  

• Het contract van Henk Stuivenberg is voor de winterstop weer voor een jaar verlengd; onder 

andere op advies van technische commissie Senioren en de spelersraad.  Hetzelfde geldt voor 

de overeenkomsten van Fred Schuurman en Joy Smit. Fred heeft een stukje keeperstraining 

verzorgd voor de senioren. Sjoerd Veldhorst heeft de keeperstrainer voor de jeugd voor zijn 

rekening genomen. 

• Het laatste weekend van augustus 2016 is voor de 4e keer het Kick-Off Weekend 

georganiseerd. John Verploegen is gestopt als lid van de 4x4 commissie op zondag. De 

commissie voor de Kick-Off is uitgebreid met Marco Latta, Ronald Hendriks, Karel van de 

Vooren, Jan-Pieter Pol en Eric van de Linden. Henk Rothoff, Bert van de Linden en 

ondergetekende hebben ook dit jaar weer meegeholpen. Het programma was grotendeels 

hetzelfde als vorig jaar. De enige wijziging hierin, is het toernooi op de donderdag, dat is 

georganiseerd voor de senioren. De Disco-avond van de vrijdagavond was geen succes, omdat 

er weinig animo was, een verbeterpunt voor het volgend jaar dus. 

• Voor de rest is het weekend is zeer goed verlopen (ook financieel), met dank aan het 

fantastische weer en de vele vrijwilligers, die zich weer optimaal ingezet hebben.  

• Er werden trainers en leidersvergadering gehouden; 2 maal voor de winterstop en 1 maal na 

de winterstop.  

• Aan het einde van de competitie zijn een aantal leden van de Technische Commissie gestopt; 

te weten Peter Dekker, Leon Menning en Leen Verwoert.  Er wordt gewerkt aan een nieuwe 

opzet van de TC.  

Financieel 

• In de zomerperiode is de parkeerplaats aan de zijkant van de velden gerealiseerd. De 

gemeente had hier een bedraag voor 25.000 euro voor gereserveerd. Hierbij is samengewerkt 

met de tennisvereniging. Ook de afscheiding tussen de tennis- en de voetbalvereniging is 

vernieuwd 

• Er zijn trainingsmaterialen aangeschaft, zoals trainingsladders, ballen, hesjes en hoedjes.  

• Het plafond van de kantine is geverfd en het doek tussen de planken is vernieuwd. De oude 

lampen zijn vervangen door ledverlichting. Er hangen twee nieuwe televisieschermen. Het hele 

ICT-systeem is aangepast. Ook de website heeft een make-over gehad. 
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Acties ten behoeve van de clubkas 

• De mandarijnenverkoop in december was een succes. Een aantal vrijwilligers hebben geholpen 

met het inpakken van de citrusvruchten. De E-pupillen, samen met de leiders hebben gezorgd 

voor de verkoop.  

• In de winterstop is een Darttoernooi georganiseerd. Hoewel de opkomst nog een beetje 

tegenviel, geldt dit niet voor de opbrengst.  

• Er is meegedaan met de Rabobank clubactie in maart. Dit jaar is hier beduidend meer 

publiciteit aan gegeven  

• Een aantal selectiespelers hebben een doelpuntentoto in het leven geroepen; er waren 

geldprijzen. Hiervan was 5% voor het goede doel (Beatrix spierfonds) en de rest ten behoeve 

van activiteiten voor de selectie.  

• In januari hebben we de jaarlijkse houthakkersdag. De laatste donderdag van de maand maart 

organiseert een seniorenteam een themafeest. Dit jaar is dit door zondag 3 georganiseerd. 

• In maart 2016 hebben we meegedaan aan de actie van de COOP-supermarkt, waarbij klanten 

een stem konden uitbrengen op een vereniging. De verenigingen verdienden hiermee een 

extra zakcentje in de vorm van sponsoring. 

• In mei is de eindejaar loterij gehouden, waarbij alle leden van SVHA loten hebben verkocht.   

• Dit jaar werd voor het eerst het 12e man toernooi georganiseerd; begin juni. Het thema was de 

WK. De buurverenigingen (Excelsior, EMM) waren zeer enthousiast en hebben al toegezegd 

volgend jaar ook weer mee te doen.   

• De Club van 1000. Het totaal van de Club van Duizend (zie bord) werd eind 1992 afgesloten op 

een totaalbedrag van 155.000 gulden. Het totaal af te betalen bedrag van deze lening is in 

2016 15.429 euro. 

• Er zijn een aantal verjaardagsfeestjes in de kantine gehouden en in de zomer heeft de 

bridgeclub gebruik gemaakt van de ruimte.  

• Iedere 1e zaterdag van de maand, wordt er oud papier opgehaald. Deze werkzaamheden 

worden gecoördineerd door John Verploegen. Bij gebrek aan vrijwilligers hopen we nog steeds 

een beroep te kunnen doen op de seniorenteams; dit zal dan met name zijn in de 

vakantieperiode en tijdens het beachvolleybal toernooi. 

• Augustus 2016 zijn het Kick-Off Weekend en het 4x4 Den Hartog toernooi georganiseerd. 

PR en Sponsoring 

• De ING sponsort jaarlijks 1.000 euro. Daarnaast organiseert de ING ook allerlei acties en 

evenementen; bijvoorbeeld de truck tijdens Kick-Off weekend en het sponsormateriaal en de 

kaartjes voor jong oranje.  Contactpersoon is de heer van Bommel.  

• Het bord ‘Vrienden van SVHA’, stond vorig jaar al op de ‘To-Do’ lijst, maar zal komend seizoen 

meer vorm krijgen. 

• Het afgelopen seizoen is in oktober de Presentatiegids opgeleverd en in april 2016 het 

Sportpraatje.  
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• Ikar keukens heeft na 25 jaar te kennen gegeven te willen stoppen met de sponsoring van de 

F-jes. Dit is overgenomen door Dik Franken tweewielers, die hiermee de nieuwe sponsor van 

de F is geworden.   

• Er is nog steeds behoefte aan nieuwe vrijwilligers om de sponsorcommissie te versterken. Als 

eventuele gegadigden zich willen melden, wordt dit toegejuicht. 

Contacten 

• Tijdens de Kick-Off werd er samengewerkt met Stichting Driestroom en Begin van 't End.  

• SVHA is lid van Sportbelangen Gemeente Over Betuwe (SGOB).  

• Ieder jaar wordt er in samenwerking met de basisscholen de Valburg Cup gehouden op ons 

terrein.  

• In mei wordt de sportdag van de Willibrordusschool bij SVHA georganiseerd.  

• SVHA is een leerbedrijf en werkt samen met het CIOS Rijn IJssel uit Arnhem en het HPC in 

Zetten. 

• Naast de samenwerking met onze buren TVHA en SGOB, koesteren we ook de verenigingen in 

ons dorp en indien mogelijk werken we met deze samen; denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

Carnaval, JVW en de SJOC.  

• Er wordt op regelmatige basis overleg gevoerd met de omwonenden van SVHA. Aangezien de 

overlast de afgelopen jaren beduidend toegenomen is. Als sportclub willen we echter onze 

goede naam in ere houden.  

Tot Slot 

Graag spreek ik, als voorzitter, namens het bestuur een dankwoord uit voor alle vrijwilligers, die alle 

evenementen van het afgelopen seizoen mogelijk gemaakt hebben. 

Hierbij wil ik de volgende vrijwilligers met name bedanken: het Bestuur Supportersvereniging, Het 

Bestuur Spaarkas, het Oud Papier team, de leid(st)ers van de elftallen, de ouders van de 

jeugdspelers, die zich hebben ingezet voor steun en vervoer, het kantinepersoneel, dat altijd klaar 

staat, onze terreinmeester Stef, met assistent Hans, de schoonmaakploeg  (Gerda, Conny, Thea en 

Gerrit), onze Verzorgers Herman van Vlaanderen en Riekie,  Hans Bennik voor de verzorging van de 

wedstrijd-aankondigingsborden en de leiding van de kaartavonden Mart IJkhout, Diny van Baal, Thijs 

Kramer en Cor van Vlaanderen. De trainers en leiders, die afscheid genomen hebben. En alle andere 

vrijwilligers, die ik misschien vergeten ben, hier met name te noemen. 

Als aftredend voorzitter wil ik het bestuur bedanken, dat we afgelopen jaren op een constructieve 

manier mochten samenwerken.   

Ik wens het nieuwe bestuur veel goeds toe. 

 

Caroline Eberson 

 

 

 


