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Datum : maandag 24 september 2018 
Tijd : 20:00u - 21:20u 
Aanwezig : 24 leden, 5 bestuursleden 

 

1. 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. 25 september 2017 

De notulen worden zonder verdere wijzigingen vastgesteld. 

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 Yosry Hassan. 

De kascontrolecommissie is akkoord met het financieel jaarverslag en de kas. 

b. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

Yosry Hassan wordt bedankt voor zijn taken in de commissie. Benoemd worden Jeroen 

Janssen als 2e jaars en Jules Merkus als 1e jaars. Gilles de Jager stelt zich beschikbaar als 

reserve. 

c. Financieel verslag 

De penningmeester doet verslag over het gevoerde financieel beleid van seizoen 2017-

2018. Het afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat, groot € 12.070,-. 

d. Begroting 

De penningmeester presenteert de begroting voor het seizoen 2018-2019. 

5. Bestuursverkiezingen 

a. Aftredend: Henri Lintsen, algemeen bestuurslid 

b. Aftredend en herkozen: Michael van de Ven, secretaris 

c. Nieuw en gekozen: - 
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6. Bestuursvoorstellen 

a. Contributie 

Voorgesteld wordt voor het nieuwe seizoen de contributiebedragen voor O9 en O13 te 

verhogen voor een evenredige verdeling en gezonde financiële huishouding van de 

vereniging. De contributiebedragen zijn vergeleken met omliggende voetbalverenigingen.  

Contributiebedragen per half jaar voor het seizoen 2018-2019: 

Categorie bedrag benchmark 

• mini’s Є 50,00 Є 53,00 

• O9-O11 Є 65,00 Є 68,00 

• O13-O19 Є 75,00 Є 82,00 

• senioren Є 95,00 Є 105,00 

• steunende leden Є 42,50 Є 42,50 

De vergadering gaat akkoord en de nieuwe bedragen worden conform voorstel vastgesteld. 

b. Kantineprijzen 

Geen wijzigingen. 

7. Vooruitblik seizoen 2018-2019 

 

Goede prestaties en binding met SVHA! 

We moeten ons gezamenlijk inspannen on persoonlijk te communiceren. Afstemming is 

belangrijk  om elkaar te begrijpen. 

Jan, John en Michael zijn noodgedwongen aangesloten bij de TC om te helpen. Het doel is om 

voor de TC mensen te vinden die deze belangrijke taak in het hart van onze club op zich willen 

nemen. De inbreng van het bestuur op dit moment in de TC is een noodzakelijke assistentie.  

Onze doelstelling is om voor de winterstop nieuwe leden voor de TC te werven, zodat het 

bestuur zich uitsluitend op haar bestuurstaak kan richten. 

De berichtgeving en de  beleving van teams en hun activiteiten (via website) mag en kan meer 

zijn. Aan alle teams wordt gevraagd om verhalen en wedstrijdverslagen te sturen. Wij 

waarderen de inbreng van iedereen die iets instuurt en moedigen deze verhalen van harte aan. 

De beleving die team hebben willen wij graag binnen onze club delen. 

Als club staan wij open voor het organiseren van extra activiteiten. De inspanningen van mensen 

en het vele werk moet daarbij wel beloond worden door een goed opkomst en animo. Mochten 

er mensen zijn die daar ideeën over hebben horen wij dat uiteraard graag. 

8. Vrijwilligerswerk 

Bij SVHA werken we vanuit een verenigingsorganisatie, welke volledig wordt ingevuld door 

vrijwilligers. Het werk wat nu gedaan wordt is te afhankelijk van een kleine groep, wat in de 

nabije toekomst kan leiden tot negatieve effecten voor de gehele vereniging.  
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Onze vacatures op dit moment: 

• 20  kantinemedewerkers   7x dagdeel/jaar 

• 1 begeleider JO17-2 

• 3  technisch/team coördinatoren 

• 4  gastvrouwen/-heren   7x dagdeel/jaar 

• 6  scheidsrechters 

• 6  oud papier medewerkers  6x dagdeel/jaar 

• 1 teamleider sponsor commissie 

• 1 lid pr & media commissie 

• 1 vrijwilligercoördinator 

Wij doen nogmaals een groot beroep op leden en ouders om te helpen. Het aantal vaste 

vrijwilligers moet stijgen.  

Iedereen die zich aanmeldt is zeer welkom. Aanmelden kan via een van de bestuursleden. 

9. Uitloting van 10 Certificaten Club van Duizend 

Uitgeloot worden de volgende nummers: 34, 77, 47, 90, 79, 65, 35, 43, 70 en 92. 

10. Rondvraag: 

Karel van de Vooren: Kan het roken op het sportpark beperkt worden tot één locatie? 

Het bestuur zal deze vraag beoordelen. 

Erik de Haan: Is er al zicht op wanneer een coördinator wordt aangesteld voor de dames en 

meiden? 

Nee. Nog niemand heeft zich aangeboden. 

Gilles de Jager: Hoe ver staan we af van consequenties en maatregelen bij uitblijven van nieuwe 

vrijwilligers? 

Niet ver, dit komt serieus dichtbij. 

Roy Kuiper: Is er nagedacht over “terugverdienen contributie” in relatie tot vrijwilligerswerk? 

Ja, dit maakt onderdeel uit van de overwegingen ten aanzien van de problematiek omtrent 

vrijwilligerswerk. 

Yosry Hassan: De heren selectie heeft verplicht kantinedienst. Is het een idee om dit ook toe te 

passen bij de andere seniorenteams? 

Alle O17 / O19 / senioren teams draaien mee in het reguliere kantinerooster. Iedere speler 

vervult 1x per seizoen 1 dienst. Het is aan de teams zelf om medespelers die zich als vrijwilliger 

reeds inzetten voor de vereniging hierbij te ontlasten. 

Edwin Ijkhout: Zijn functiebeschrijvingen voor de vacatures beschikbaar? 

De vacatures staan uitgebreid beschreven op onze website. 
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11. Sluiting vergadering  

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:20 uur. Alle 

aanwezigen wordt een afsluitend drankje aangeboden namens de vereniging.  

De ALV voor volgend jaar wordt vastgesteld voor maandag 30 september 2019. 

 

A.s. donderdagavond SVHA Borrel 3e ½ de laatste donderdag van de maand. 

A.s. zondag speelt SVHA 1 de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Edesche Boys 1  
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Bijlage: jaarverslag 

Bijzondere gebeurtenissen 

• In augustus 2017 is SVHA gestart met het 4-daagse SVHA Kick-off Weekend. Met een start op 

de donderdagavond en de afsluiting op de zondag met het 4x4 Toernooi werd een gevarieerd 

programma geboden. De organisatie, alle vrijwilligers en de sponsoren van de Kick-off gaven 

hiermee een smaakvolle en sportieve start voor het seizoen 2017/2018, inmiddels ruim een 

jaar geleden.    

• Op 25 november 2017 heeft het traditionele sinterklaasfeest voor de pupillen t/m JO9  

plaatsgevonden. Samen met de Sint en Pieten werden pepernoten gegeten, cadeaus uitgepakt 

en buiten gevoetbald. Een waardevolle traditie voor iedereen en natuurlijk in het bijzonder 

voor onze jongste leden. 

• Het Wanmolen Toernooi voor de jeugd t/m O15 is gehouden op 28 december 2017. 

• Op 7 januari 2018 hebben wij het nieuwjaar gevierd, gevolgd door de jaarlijkse 

Houthakkersdag. 

• Op 2 juni 2018 is het Dinie Dorussen Toernooi georganiseerd voor O9|11|13 teams. Deze dag 

viel gelijk met een aantal bekerfinales en het Eindfeest de "Derde Helft". Met muziek en een 

meer dan bevredigende opkomst zijn dit mooie evenementen om op terug te kijken. 

• Op 16 juni 2018 werd voor de derde keer het 12e Man Toernooi georganiseerd. Het thema 

was “Russia”. Ook ditmaal werd de organisatie door met name jong volwassenen gedragen. 

• De Wandelgroep Get 2gether heeft het gebouw van SVHA als start locatie gekozen. 

• De kaartavonden op de vrijdag avond in de kantine worden goed bezocht.  

• Op Sportpark De Zandakkers in Herveld hangt sinds januari een nieuwe AED die 24/7 

beschikbaar is om ingezet te worden bij een reanimatie op en rond het sportpark. Met een 

AED in de buurt wordt de kans op succes bij een reanimatie flink vergroot. Deze nieuwe AED is  

aangemeld bij het landelijk oproepsysteem van HartslagNu en kan ingezet worden door 

burgerhulpverleners bij een reanimatie in de buurt. De AED is beschikbaar gesteld door 

tennisvereniging TVHA en voetbalvereniging SVHA i.s.m. Stichting Kloppend Hart voor 

Lingewaard en Overbetuwe.  

• Per 26 mei 2018 is de nieuwe AVG regelgeving van kracht geworden. Voor alle verenigingen en 

bedrijven is dit van belang in verband met de privacy van haar leden en vrijwilligers. De 

privacyverklaring van SVHA is gepubliceerd op onze website. 

• SVHA is een erkend leerbedrijf. Dit is met name bedoeld voor stagiaires van het MBO. De 

overeenkomst met SVHA is door SBB verlengd. 

• SVHA  heeft in het seizoen 2017/2018 diverse sportevenementen op het grote scherm getoond 

zoals de KNVB bekerfinale. Ook dit jaar werden de binnen- en buitenlandse voetbalwedstrijden 

goed bekeken en zeer gewaardeerd. Deze activiteiten blijven wij ook in het nieuwe seizoen 

voortzetten. 
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Sportief 

• In seizoen 2017/2018 zijn maar liefst drie bekerwinnaars te noemen: de JO9-1, de JO11-1 en 

de MO17-1. De JO7-1 is zowel voor als na de winterstop kampioen geworden. De JO9-1, 

MO13-1 en MO15-1 zijn voor de winterstop kampioen geworden en de JO8-1 en JO11-1 na de 

winterstop. Een hele mooie prestatie van deze teams! 

• Michel van Leijen is vorig jaar gestart als trainer van het eerste herenelftal. De opdracht waar 

we voor staan is vormgeven aan de ontwikkeling van het selectieteam. Naast Cor en Karel is 

Ralph Tillmann aangesloten als assistent trainer. 

• In mei is een trainingsavond voor de pupillen door de selectie gegeven. 

• Afgelopen jaar zijn er geen tuchtzaken geweest. Wel zijn er incidenten geweest die soms tot 

een wedstrijdschorsing hebben geleid. 

• De Technische Commissie heeft in seizoen 2017/2018 tegenslagen gehad. Erwin Hartman is als 

voorzitter van de Technische Commissie en hoofd voetbalzaken een aantal maanden afwezig 

geweest. 

• Rudie Doeze Jager heeft na 4 jaar lid te zijn geweest van de TC aangegeven per ingang van het 

seizoen 2018/2019 te stoppen als technisch coördinator.  

• Jan, John en Michael zijn noodgedwongen aangesloten bij de TC om te helpen. De inbreng van 

het bestuur is op dit moment in de TC een noodzakelijke assistentie. 

Financieel 

• Iedere eerste zaterdag van de maand haalt SVHA oud papier op in Herveld-Andelst. Voor onze 

vereniging is een belangrijke inkomstenbron.  

• De mandarijnenactie in december was een succes. Meerdere vrijwilligers hebben geholpen 

met het inpakken van de mandarijnen. De mandarijnen zijn door de O13 pupillen verkocht met 

een resultaat van 1.000 Euro. 

• Met de Rabobank Clubkas Campagne in mei is een opbrengst bereikt van 495 Euro. Alle 

donateurs bedankt voor uw klik!  

• De Vriendenloterij is als initiatief gestart. De opbrengst uit dit initiatief is in het eerste jaar zeer 

bemoedigend te noemen. Van deze opbrengst worden trainingsballen en -materialen 

aangeschaft waar we jaarlijks behoefte aan hebben. 

• 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 2018 14.521 Euro. 

PR & Sponsoring 

• Voor seizoen 2017/2018 hebben alle sponsors hun aflopend contract verlengd of zelfs 

uitgebreid. Daarnaast hebben we de volgende nieuwe sponsoren verwelkomd: i4knowledge, 

Altec Parts en Vriendenloterij. 

• Vanaf seizoen 2017/2018 is het voor zowel materiaalbeheer als leden en vrijwilligers mogelijk 

om SVHA kleding via de ledenshop te bestellen. Over deze bestellingen wordt een bonus 

opgebouwd die de club kan toepassen bij de aanschaf van nieuwe wedstrijdkleding. 

• Tijdens de laatste competitiewedstrijd van SVHA 1 is voor de tweede keer een barbecue 

georganiseerd voor alle sponsoren.  
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• Ieder jaar wordt op ons sportpark in samenwerking met de basisscholen gestreden om de 

Valburg Cup en in juni is de sportdag van de St. Willibrordusschool bij SVHA georganiseerd. 

Overlast 

• Ook dit jaar is op zeer regelmatige basis intensief overleg gevoerd met omwonenden van 

SVHA. De meldingen over met name geluidsoverlast en wangedrag blijven onze volle aandacht 

houden. Ook de rotzooi die wij op het terrein van SVHA vinden blijft de spuigaten uitlopen.  

Heel concreet: Het betreft hier nog steeds 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 is uitgewerkt in de 

aankondigingen bij het SVHA terrein (niet voetballen na 22:00) en de handhaving van de 

openings- en schenktijden van de kantine. Dit nog steeds om volledige sluiting van het terrein 

buiten wedstrijden te voorkomen of nog striktere openingstijden te gaan hanteren. De 

ballenvangers zijn vernieuwd en de lichtkappen zijn geplaatst. Met de gemeente Overbetuwe 

zijn regelmatig gesprekken gevoerd zodat wij tot een werkbare oplossing kunnen komen.    

Dankwoord en slot 

Een belangrijk punt van aandacht is en blijft vrijwilligers. Zonder mensen geen prestaties en geen 

resultaten. 

Namens het bestuur en onze club SVHA bedank ik alle sponsoren en vrijwilligers. Jullie hebben het 

afgelopen seizoen mede mogelijk gemaakt. 

 

Jan Vos 


