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Datum
Tijd
Aanwezig

1.

: maandag 25 september 2017
: 20:00u - 21:25u
: 26 leden, 6 bestuursleden

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom namens het
bestuur van SVHA.
a. Erwin Hartman is afwezig

2.

Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 september 2016
De notulen worden zonder verdere wijzigingen vastgesteld.
Opmerking: op het toilet beneden bij de kleedkamers hebben we de voorziene steunbalk voor
mindervaliden niet kunnen plaatsen omwille van bouwtechnische redenen.

3.

Jaarverslag
Jan Vos leest het jaarverslag voor. Zie bijlage.

4.

Financiële zaken
a. Verslag van de Kascontrolecommissie
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Josry Hassan.
De kascontrolecommissie is akkoord met het financieel jaarverslag en de kas.
b. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
Wijnand Gerritsen wordt bedankt voor zijn taken in de commissie. Benoemd worden Yosry
Hassan als 2e jaars en Jeroen Janssen als 1e jaars. Jules Merkus stelt zich beschikbaar als
reserve.
c. Financieel verslag
De penningmeester doet verslag over het gevoerde financieel beleid van seizoen 20162017. Het afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat, groot € 4.303,-.
d. Begroting
De penningmeester presenteert de begroting voor het seizoen 2017-2018.
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5.

Bestuursverkiezingen
a. Aftredend: Eric van der Linden als algemeen bestuurslid
Eric blijft actief als adviseur van het bestuur, met name op het gebied van voetbalzaken.
b. Aftredend en herkozen: niemand
c. Nieuw en gekozen: Jan Vos als voorzitter

6.

Bestuursvoorstellen
a. Contributie
Voorgesteld wordt voor het nieuwe seizoen de contributiebedragen te verhogen voor een
gezonde financiële huishouding van de vereniging. Betreffende contributiebedragen zijn
vergeleken met omliggende voetbalverenigingen.
Contributiebedragen per half jaar voor het seizoen 2017-2018:
categorie
• mini’s
• O9
• O11
• O13
• O15-O19
• senioren
• steunende leden

bedrag
Є 50,00
Є 59,00
Є 65,00
Є 67,00
Є 75,00
Є 95,00
Є 42,50

benchmark
Є 56,00
Є 63,00
Є 65,00
Є 70,00
Є 79,00
Є 100,00
Є 47,00

De vergadering gaat akkoord en de nieuwe bedragen worden conform voorstel vastgesteld.
b. Kantineprijzen
Om de stijging van de inkoopprijzen in de afgelopen jaren te compenseren, wordt
voorgesteld de prijs van bier vast te stellen op Є 1,75 en frisdranken met Є 0,10 te
verhogen.
De vergadering gaat akkoord en de nieuwe bedragen worden conform voorstel vastgesteld.
7.

Vooruitblik seizoen 2017-2018
Het seizoen 2017-2018 is een jaar waarin wij verder willen bouwen aan onze mooie club SVHA.
We willen gezamenlijk drie punten speciale aandacht geven: beleving, vrijwilligers en begrip.
Deze aandacht heeft een doel. Samen mooie prestaties leveren.
Beleving - is van ouds af aan goed is bij SVHA. De club met warmte. Zo staat SVHA bij het publiek
bekend. Deze waarde is belangrijk en moeten wij koesteren. Bij samenwerking helpt het als de
sfeer goed is en plezier kan worden gemaakt. Een positieve en enthousiaste houding trekt
mensen aan en zorgt voor teamspirit. Die hebben we en moeten we waarderen.
Vrijwilligers - de “ruggengraat” van onze vereniging om zaken te regelen. Om iedereen goed en
met plezier te laten voetballen is veel ondersteuning nodig. Wij zijn heel blij dat een aantal
nieuwe vrijwilligers zich heeft aangemeld bij SVHA. Onze club bestaat dankzij de gewaardeerde
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inzet van vrijwilligers die zich op vele gebieden inzetten. Ook in het seizoen 2017-2018 willen wij
onze vereniging versterken met vrijwilligers. Wat is jouw talent? Wil jij ons helpen?
Begrip - begint altijd bij een ander. Met een groot aantal clubleden, veel planning en soms
verandering ligt hier een uitdaging. Hoe begrijpen we elkaar goed? Hoe kunnen we verbeteren?
Wat kan wel en wat kan niet? Wat moeten we afspreken? Dat bereik je alleen door elkaar te
begrijpen. Daarvoor is duidelijkheid en tijd nodig en altijd aandacht.
Als bestuur van SVHA willen we tussen onze clubleden staan. Je zult de bestuursleden
regelmatig zien in en rond ons clubgebouw of bij de wedstrijden. Met extra aandacht voor “de
laatste donderdag van de maand” is er volop gelegenheid om elkaar ook informeel te
ontmoeten en te spreken.
8.

Uitloting van 10 Certificaten Club van Duizend
Uitgeloot worden de volgende nummers: 12, 26, 27, 44, 68, 77, 87, 93, 98 en 100.

9.

Rondvraag:
Karel van de Vooren: Op zaterdagen zijn onze EHBO-ers niet altijd bereikbaar. Kunnen we de
EHBO oproeppool uitbreiden?
Vrijwillige EHBO-ers kunnen zich aanmelden. Daarnaast hebben trainers en leiders de
mogelijkheid om de cursus EHBSO te volgen.
Wim Terwoert: Wanneer gaat de prijsverhoging in?
De prijsverhoging in de kantine gaat in per 1 november 2017.
Joey Blokland: We treffen geregeld veel sigarettenpeuken aan op het kunstgrasveld.
De melding is genoteerd. Bij voorkomen dient dit door trainers/leiders bij de betreffende
coördinator gemeld te worden. Dit valt in de categorie ongewenst gedrag en is zoals vermeld in
het jaarverslag onderhanden bij het bestuur. Helaas wordt dit veroorzaakt door gebruikers en
bezoekers van ons sportpark. Onze terreinmeesters doen hun best om de rommel op ons
sportpark zo goed mogelijk op te ruimen.
Manon van Niersen: De kleedkamers worden vaak niet schoon achtergelaten.
De melding wordt doorgegeven aan de technische commissie. Bij voorkomen dient dit door
trainers/leiders bij de betreffende coördinator gemeld te worden, welke hierin actie kunnen
ondernemen.
Joey Blokland: Is douchen verplicht?
Douchen is verplicht. We verwijzen hierbij naar het artikel over sporthygiëne in het Sportpraatje
afgelopen jaar.
Yosry Hassan: Worden de kantine openingstijden aangepast?
Nee, als we met z'n allen alert zijn en ervoor zorgen dat het beheersbaar blijft.
Stef Huisman: Vanwege ongewenst gedrag voorstel om sportpark in de vakantieperiode te
sluiten?
We moeten ons met z'n allen inspannen om dit te voorkomen.
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Stef Huisman: Drank langs het veld is niet toegestaan? Voorstel om dit kenbaar te maken?
Onze gedragsregels zijn duidelijk. Leden, ouders en vrijwilligers dienen daarvan op de hoogte te
zijn. We mogen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Als we dat met z'n allen doen ...
10. Sluiting vergadering
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:25 uur. Alle
aanwezigen wordt een afsluitend drankje aangeboden namens de vereniging.
De ALV voor volgend jaar wordt vastgesteld voor maandag 24 september 2018.

A.s. donderdagavond de laatste van de maand in de kantine voor de gezelligheid.
A.s. zondag speelt SVHA 1 de eerste competitiewedstrijd thuis tegen FC Kunde.
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Bijlage: jaarverslag
Bijzondere gebeurtenissen
• In augustus vorig jaar werd met het SVHA Kick-off weekend een sportieve en feestelijke aftrap
gedaan voor het seizoen 2016-2017. Dit mooie 4-daagse evenement biedt sport en plezier aan
iedere voetballiefhebber van jong tot oud. Iedereen is welkom bij SVHA. Dat ook regionaal
ruimte geboden wordt aan spelers van het G-toernooi op de vrijdag in samenwerking met
Driestroom en Begin van 't End, gaf de kick-off glans. Van het begin tot aan de afsluiting op de
zondag met het Den Hartog 4x4 Toernooi kon door iedereen worden genoten. De organisatie,
alle vrijwilligers en de sponsoren van de kick-off gaven hiermee de ideale openingszet voor ons
seizoen 2016-2017.
• In november 2016 heeft afscheid plaatsgevonden van Caroline Eberson als voorzitter van onze
vereniging SVHA. Caroline blijft bij SVHA als vrijwilliger actief als onder meer stagebegeleider
en medeorganisator van het 4x4 toernooi. Sinds 1 januari 2017 is Jan Vos officieus gestart als
voorzitter van SVHA en na vandaag officieel met uw instemming. In het sportpraatje van april
dit jaar heeft Jan een introductie over zichzelf geschreven.
• Op 26 november 2016 hebben onze jonge SVHA leden sinterklaas gevierd. 1 januari 2017
hebben wij het nieuwjaar ingeluid met een receptie, gevolgd door de jaarlijkse
Houthakkersdag op 8 januari 2017. Op 24 maart 2017 is het themafeest Cowboys en Indianen
gehouden, verzorgd door het team van Zondag 4. Een rodeo stier werd binnen in de kantine
opgesteld en enkele waaghalzen deden een poging om op de stier te blijven zitten. Op 3 juni
SVHA heeft het Eindfeest "De Derde Helft" plaats gevonden. Met muziek en een bevredigende
opkomst waren dit mooie evenementen om op terug te kijken.
• Eind van het seizoen 2016-2017 werd voor de tweede keer het 12e Man Toernooi
georganiseerd voor 18+. Het thema was “Brasil”. Het is goed om te zien dat de organisatie
door met name jongvolwassenen professioneel wordt opgezet. Wij zijn benieuwd naar het
thema voor het seizoen 2017-2018.
• Ieder jaar wordt in samenwerking met de basisscholen de Valburg Cup gehouden op ons
sportpark en is in mei de sportdag van de Willibrordusschool bij SVHA georganiseerd.
• De kaartavonden op de vrijdag avond in de kantine worden goed bezocht. Andere activiteiten
zoals darts werden voor het eerst in het clubgebouw gehouden. Sportvereniging HerveldAndelst toont in seizoen 2016-2017 diverse sportevenementen op het grote scherm. De
wedstrijden werden goed bekeken en zeer gewaardeerd. Deze activiteit gaan wij ook in het
nieuwe seizoen voortzetten. Naast voetbal werd ook aandacht besteed aan andere sporten.
Mede hierdoor krijgt de titel “sportclub” van onze vereniging breedte en diepte.
• Het logo van SVHA is op twee plekken in ons clubgebouw aangebracht. Een heel mooi
voorbeeld hoe met beperkte middelen en vooral met gepassioneerde inzet van clubmensen de
passie voor voetbal en SVHA stijlvol is vormgegeven. Het sanitair is aan het einde van het
seizoen grondig gerenoveerd. Het klusteam en alle mensen die hieraan hebben meegewerkt
hebben een bijzonder mooie prestatie geleverd. Het plafond van het secretariaat is geverfd en
het doek tussen de planken zijn vernieuwd. De twee nieuwe televisieschermen en het hele ICT-
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systeem werd intensief gebruikt. Ook de website van SVHA en de facebookpagina van SVHA
werden goed benut. Zij vormen een goede invulling en aanvulling van onze berichtgeving in
deze digitale tijd.
• Op zaterdag 15 juli 2017 werden wij in de ochtend opgeschrikt door het tragische bericht van
het overlijden van Mahad Shigow. Mahad was speler van het JO17-1 team en aanstaand speler
van het team JO19-1 bij SVHA. Tijdens de herdenking in de Hoendrik waren veel van zijn
teamgenoten, vrienden en clubleden aanwezig. Bij SVHA werd een ruimte ingericht om
gezamenlijk afscheid te kunnen nemen en ons verdriet te delen, zodat we Mahad ook bij SVHA
konden gedenken. Een voetbal met de namen van zijn medespelers, de vele condoleance
berichten zijn waardige tekenen dat Mahad in onze gedachten deel blijft uitmaken van SVHA.
Sportief
• De JO13-2 is voorjaarskampioen geworden. Zowel de JO9-1 en JO9-2 zijn in het najaar voor de
tweede en in het voorjaar voor de derde keer op rij kampioen geworden in de halve
competitie. De JO9-1 sluit het seizoen af met winst van de KNVB beker
• In december is een trainingsavond voor de junioren door de selectie gegeven en in mei een
trainingsavond voor de pupillen.
• Het contract van de trainer van SVHA 1, Henk Stuivenberg, is niet verlengd. Hetzelfde geldt
voor de overeenkomst van de trainer van SVHA 2, Fred Schuurman.
• In januari 2017 is een overeenstemming bereikt met Michel van Leijen als trainer van SVHA 1
voor seizoen 2017-2018. Met de komst van Michel menen wij een clubman gevonden te
hebben, die mede vorm gaat geven aan de ontwikkeling van de gehele selectie en het
verbeteren van de prestaties van de selectie ten opzichte van het seizoen 2016-2017.
• Afgelopen jaar zijn er geen tuchtzaken geweest. Er zijn incidenten geweest die soms tot een
wedstrijdschorsing hebben geleid.
• Erwin Hartman is gestart als bestuurslid voetbalzaken en (interim) voorzitter van de
Technische Commissie.
• Naast Rudie Doeze Jager zijn Ernst Henzen, Roy van de Vooren en Karel van de Vooren gestart
als coördinator voor de jeugd, en Claudia Hendriks als coördinator voor de meiden en dames.
• De Technische Commissie werkt vanaf seizoen 2016-2017 aan een beleidsplan wat onder meer
opleiding voor de jeugd omvat.
Financieel
• De mandarijnenverkoop in december was een succes. De SVHA Mandarijnenactie werd
verzorgd door de O11 en O13 teams. Opbrengst: +/- € 1.500,-.
• Met de Rabobank Clubkas campagne in mei is een mooie opbrengst bereikt van een kleine €
600,-. Goed om te zien dat met een muisklik een mooie bijdrage voor onze club kan worden
gerealiseerd.
• De wijzigingen in het pupillenvoetbal vanuit de KNVB hebben ervoor gezorgd dat fors
geïnvesteerd moest worden in nieuwe goals voor de pupillen. Daarvoor is in mei 2017 de SVHA
Eindejaarsloterij gehouden, waarbij alle leden van SVHA loten hebben verkocht. Opbrengst:
ruim € 3.000,-.
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• Iedere 1e zaterdag van de maand werd het oud papier opgehaald in Herveld-Andelst ten
gunste van onze clubkas.
• Het totaal van de Club van Duizend werd eind 1992 afgesloten op een totaalbedrag van
155.000 gulden. Het totaal af te betalen bedrag van deze lening is in 2017 +/- € 15.000,-.
Sponsoring
• Voor seizoen 2016-2017 hebben alle sponsors hun aflopend contract verlengd of zelfs
uitgebreid. Daarnaast hebben we de volgende nieuwe sponsoren verwelkomd: EP:Weijs
Elektro, Tillmann Kleinbouw / Bostik, 4Synergy, Clean Mat en Watergoed. Ondanks dat
sponsoring een stijgende lijn vertoond is hier nog steeds zeer dringend behoefte aan leden
voor de Sponsor Commissie.
• Onze goede contacten met de hoofdsponsors Betuwe Express, MHB en ACSI zijn verder
geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in sponsoring van SVHA jacks voor onze jeugd vanaf het
nieuwe seizoen. Tijdens de laatste competitiewedstrijd van SVHA 1 is voor de eerste keer een
barbecue georganiseerd voor alle sponsoren.
• De Vrienden van SVHA hebben bijgedragen aan de vernieuwing van het sanitair in de kantine.
Overlast
• Op zeer regelmatige basis wordt intensief overleg gevoerd met de omwonenden van SVHA. De
meldingen over met name geluidsoverlast en wangedrag hebben onze volle aandacht. Ook de
rotzooi die wij op het terrein van SVHA vinden loopt de spuigaten uit. Heel concreet: Het
betreft met name overlast van bijvoorbeeld “recreatief” voetbal van groepen jongeren en de
geluidsoverlast ‘s avonds van kantinebezoekers na sluitingstijd.
• Iedereen is welkom bij SVHA om te voetballen. Het bestuur van SVHA is genoodzaakt om nog
helderder te communiceren van wat wel kan en niet mag. Dit wordt momenteel uitgewerkt in
de aankondigingen bij het sportpark en de sluitingstijden van de kantine. Dit om volledige
sluiting van het terrein buiten trainingen en wedstrijden te voorkomen of nog striktere
sluitingstijden te gaan hanteren.

Dankwoord en slot
Namen en posities wil ik hierbij niet noemen. Graag spreek ik namens het bestuur en onze club SVHA
een dankwoord uit voor alle vrijwilligers, kortom iedereen die SVHA een warm hart toedraagt. Jullie
hebben het afgelopen seizoen mogelijk gemaakt. Met jullie onmisbare steun is er weer een stap
gezet om deze club met zijn allen nog mooier te maken. Dank voor jullie waardevolle en
gewaardeerde inzet.
Ook alle vrienden, sponsoren en toeschouwers bedanken wij zeer hartelijk voor de onmisbare steun
die aan onze club is gegeven in het afgelopen seizoen.
Wij wensen iedereen veel succes en voetbalplezier in het nieuwe seizoen 2017-2018!

Jan Vos
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