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Datum : maandag 30 september 2019 
Tijd : 20:00u - 21:30u 
Aanwezig : 27 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. Wilco van Vlaanderen sluit later aan 

b. rookbeleid per 1 juli 2019 

i. de entree, ons sportterrein en accommodatie zijn rookvrij voor zowel tabak als e-

sigaret of aanverwanten, met uitzondering van één aangewezen rookplek uit het zicht, 

het terras aan de achterzijde van de kantine 

ii. leden, vrijwilligers en bezoekers roken niet in het bijzijn van kinderen 

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 september 2018 

De notulen worden zonder verdere wijzigingen vastgesteld. 

3. Jaarverslag 

Voorzitter Jan Vos leest het jaarverslag voor. Zie bijlage. 

4. Financiële zaken 

a. Verslag van de Kascontrolecommissie 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Jeroen Janssen. 

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

b. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

Jeroen Janssen wordt bedankt voor zijn taken in de commissie. Benoemd worden Jules 

Merkus als 2e jaars en Gilles de Jager als 1e jaars. Wesley Ebbeng stelt zich beschikbaar als 

reserve. 

c. Financieel verslag 

De penningmeester doet verslag over het gevoerde financieel beleid van seizoen 2018-

2019. Het afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat, groot € 9.285,-. 

d. Begroting 

De penningmeester presenteert de begroting voor het seizoen 2019-2020. 
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5. Club van Duizend 

De financiële verplichtingen worden dit seizoen definitief afgerond, waarmee geen uitloting 

meer van certificaten Club van Duizend. De certificaathouders zullen worden aangeschreven 

voor schenking / uitbetaling van hun certificaten. 

Jan van Baal: een aantal certificaathouders hebben een toevoeging op hun certificaat. 

6. Bestuursverkiezingen 

a. Aftredend: John van Kreel, penningmeester 

b. Aftredend en herkozen: Wilco van Vlaanderen, algemeen bestuurslid 

c. Nieuw en gekozen: - 

7. Bestuursvoorstellen 

a. Contributie 

Geen wijzigingen. 

Contributiebedragen per half jaar voor het seizoen 2019-2020: 

Categorie bedrag Benchmark 18/19 

• 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 huidige bedragen blijven conform voorstel vastgesteld. 

b. Kantineprijzen 

Geen wijzigingen. 

De vergadering gaat akkoord en de huidige prijzen blijven conform voorstel vastgesteld. 

8. Vrijwilligerswerk 

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

vrijwilligers … voor en door. Het werk wat nu gedaan wordt is te afhankelijk van een kleine 

groep, wat leidt tot negatieve effecten voor de gehele vereniging: taken en werkzaamheden nu 

te laat of niet uitgevoerd, activiteiten en acties afgelast, projecten uitgesteld en mensen 

overbelast. 

Openstaande vacatures dienen op korte termijn ingevuld te worden door seniorenleden en 

ouders van jeugdleden. Zo niet, dan zullen we maatregelen nemen als bijvoorbeeld minder 

trainen, kantine sluiten of contributie verhogen. 

Teams vanaf O17 draaien onder begeleiding van een vaste kantinemedewerker mee in de 

kantine, per saldo 1x per jaar per speler. 
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Onze vacatures op dit moment: 

• 1 penningmeester 

• 16  medewerkers kantine   8x dagdeel/jaar 

• 1 coördinator meiden- en damesvoetbal 

• 6  scheidsrechters 

• 1 organisator(en) teamfoto’s 

• 1 organisator(en) mandarijnenactie 

• 1 organisator(en) Wanmolen Toernooi 

• 6  oud papier medewerkers  6x dagdeel/jaar 

•  leden sponsor commissie 

•  leden pr & media commissie 

•  terreinmeesters 

•   trainers 

Aanmelden kan via vrijwilligercoördinator Karel van de Vooren of een van de bestuursleden. 

Ideeën uit de vergadering worden meegenomen door het bestuur in de overwegingen: 

• verplichten vrijwilligerswerk, invullijst langs leden 

• sancties bij niet vervullen vrijwilligerswerk 

• belonen bij vervullen vrijwilligerswerk 

• vrijwilligerswerk uitdragen via teamstaf 

• vaste diensten vs eenmalig 

• verantwoordelijkheden teams 

• groepje formeren voor persoonlijke benadering 

 

9. Seizoen 2019-2020 

10. Rondvraag: 

Edwin Ijkhout: waterdruk douches boven is laag 

Wordt opgepakt. 

Wim Terwoert: Kick-off hamburger bijna twee keer zo duur als in de kantine. 

2,50 vs 4,00. 4x4 betere kwaliteit hamburger en evenementenprijs. 

Wim Terwoert: Kick-off munten anders dan in kantine 

Munten tijdens het Kick-off Weekend zijn alleen geldig tijdens het weekend zoals aangegeven bij 

de kassa. Tot en met einde van dat weekend konden de munten worden ingeleverd. 

Mark Kreijne: verlichting trainingsveld werk aan een zijde niet 

Wordt opgepakt. 

Mark Kreijne: kleedkamers worden vaak vies achtergelaten 

Schoonmaken van de kleedkamer na een training/wedstrijd (zowel eigen als tegenstander) is de 

verantwoordelijkheid van de betreffende teamstaf (SVHA). Meldingen naar TC welke de 

teamstaf zal aanspreken hierop. 
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Bram Ariese: wordt er nagedacht hoe de situatie met de selectie dit jaar te voorkomen? 

Is onder de aandacht bij bestuur. 

Ro Vermeulen: van zondag- naar zaterdagvoetbal zoals clubs in de regio? 

Komende twee seizoenen niet, planning technisch nu nog niet mogelijk. 

Alwin: rijdende muur voor keeperstraining 8 maanden geleden om gevraagd 

Verwachting dat deze binnen twee weken geleverd wordt. 

Jan van Baal: samenbindend element is belangrijk voor de club, één team “vaste” vrijwilligers is 

belangrijk; met verplichten ga je al te ver, wil je ook niet als vrijwilliger 

11. Sluiting vergadering  

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:30 uur. Alle 

aanwezigen wordt een afsluitend drankje aangeboden namens de vereniging.  

De ALV voor volgend jaar wordt vastgesteld voor maandag 28 september 2020. 

 

A.s. zondag 06 oktober speelt SVHA 1 thuis de derby tegen SDOO 1 
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Bijlage: jaarverslag 

Algemeen 

Op 30 augustus 2018 is traditioneel SVHA gestart met het 4 daagse SVHA Kick-off Weekend. Dit 

betekende een start op de donderdagavond en de afsluiting op zondag met het Den Hartog 4x4 

Toernooi.  De kick off organisatie, natuurlijk met ondersteuning van alle vrijwilligers en de onmisbare 

ondersteuning van de sponsoren hebben weer gezorgd voor een feestelijke start van het seizoen 

2018-2019. Aan dit evenement doen veel mensen mee en het staat in goede belangstelling van 

deelnemers van alle leeftijden. 

24 november 2018 is het sinterklaasfeest gehouden voor de jonge SVHA leden tot JO9-1 Pepernoten 

en cadeaus werden gegeven en er  werd natuurlijk ook buiten gevoetbald. Het sinterklaasfeest is een 

mooie  traditie en natuurlijk in het bijzonder voor onze jongste leden.  

3 november FIFA Liga Betuwe Cup toernooi Op zaterdag 3 november 2018 heeft 't Begin van 't Endt 

in samenwerking met SVHA de eerste editie van het FIFA LIGA BETUWE CUP toernooi georganiseerd 

in de kantine van SVHA. Van de 80 deelnemers aan dit PS4 toernooi ging Mark van de Pol er 

uiteindelijk met de titel vandoor. 

30 november is een voetbal clinic gehouden voor meiden tot en met 12 jaar. Op een laagdrempelige 

manier werden meiden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met voetbal en onze 

vereniging. SVHA kent een sterke positie op het gebied van vrouwenvoetbal, Dit initiatief werd door 

onze vereniging van harte ondersteund. 

28 december 2018 werd het indoor voetbal evenement “het Wanmolen” Toernooi voor de jeugd tot 

en met JO-15  is gehouden. 

Op 6 januari 2019 hebben we samen de nieuwjaarsreceptie van SVHA gevierd. Ook dit jaar is dit in 

combinatie gedaan met de jaarlijkse Houthakkersdag.  

In april 2018 is de Valburg Cup gespeeld op het terrein van SVHA. Dit is een schoolvoetbaltoernooi 

voor groep 7/8 waaraan scholen uit de regio deelnemen. 

Op 1 juni 2019 is het Dinie Dorussen Toernooi 2019 gehouden voor de  O9|11|13. Deze dag viel 

gelijk met een bekerfinales en het Eindfeest de "Derde Helft" en in juni 2019 is de St Wilibrordus 

sportdag op ons terrein gehouden . 

Op 22 juni 2019 werd voor de vierde keer het 12e man toernooi georganiseerd voor 18+. Op 22 juni 

2019 organiseerde wij de 4e editie van het 12e man toernooi. Een toernooi met als thema de Africa 

Cup in Egypte. Winnaars werden de mannen uit Driel. 

Door het jaar heen 

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

Op Sportpark De Zandakkers in Herveld hangt sinds januari 2017 een nieuwe AED die 24/7 

beschikbaar is om ingezet te worden bij een reanimatie op en rond het sportpark. het seizoen 2018-

2019 zijn AED herhalingscursussen gegeven en werden deelnemers gecertificeerd. 
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Sportclub SVHA  heeft ook in het seizoen 2018/2019 diverse sportevenementen op het grote scherm 

getoond. Dit jaar werden de binnen- en buitenlandse voetbalwedstrijden goed bekeken en weer zeer 

gewaardeerd.  

Activiteiten algemeen 

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. Ook voor herhalende 

activiteiten zijn nieuwe organisatoren nodig. 

Rookbeleid 

Het beleid van SVHA is uitgebreid met een rookvrij sportterrein voor zowel tabak als e-sigaret of 

aanverwanten: 

• de entree, ons sportterrein en accommodatie zijn rookvrij voor zowel tabak als e-sigaret of 

aanverwanten, met uitzondering van één aangewezen rookplek uit het zicht, het terras aan de 

achterzijde van de kantine 

• leden, vrijwilligers en bezoekers roken niet in het bijzijn van kinderen 

Zo geven we kinderen het goede voorbeeld op onze sportvereniging. SVHA is een belangrijke 

omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Met een rookvrij sportterrein beschermen we de 

jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Dit in lijn met het KNVB 

beleid en de landelijke campagnes tot een rookvrije omgeving. 

Ons rookbeleid is per 1 juli 2019 ingevoerd en is via mail gecommuniceerd en ook na te lezen op onze 

website. 

Sportief  

Bij de jeugdteams tot en met onder 10 worden geen standen bijgehouden en derhalve kunnen we 

voor die leeftijdscategorie geen kampioenen vermelden. 

De JO 13-1 zijn voor de winterstop kampioen geworden 

De JO15-2 zijn kampioen geworden. 

De JO17-1 zijn voor en na de winterstop kampioen is geworden en hebben beslag gelegd op de knvb 

beker. 

Een hele mooie prestatie van deze teams! 

Selectie 

Michel van Leijen heeft in seizoen 2018-1019 de trainerstaak van het eerste vervuld met de teamstaf 

Cor van Vlaanderen Karel Van de Vooren en Ralph Tillman. Een verzoek van de selectie om een 

vrienden elftal op te richten is door het bestuur afgewezen. Er is een bijeenkomst in mei 2019 

geweest met het nadrukkelijke verzoek aan de selectie van ZO1 en ZO2 om een keuze voor ZO1 aan 

te geven. De gesprekken hebben ertoe geleid dat we een eerste team hebben kunnen formeren voor 

SVHA. Voor het zondag 2 team is de nadrukkelijke opdracht en voorwaarde de prestatie doelstelling.  
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Scheidsrechters cursussen 

In het afgelopen seizoen hebben diverse junioren de cursus pupillenscheidsrechter/spelbegeleider 

met succes afgerond. 

Technische commissie 

De technische commissie heeft in seizoen 2018-2019 ondersteuning gehad vanuit het bestuur door 

John van Kreel en Jan Vos. Inmiddels is dit niet meer nodig door versterking van de Tc. Wij zijn blij dat 

we meer mensen hebben gevonden die deze belangrijke Tc taak in het hart van onze club op zich 

willen nemen.  

Financieel 

Iedere 1e zaterdag van de maand haalt SVHA oud papier op in Herveld-Andelst. Voor onze vereniging 

is dit een belangrijke bron van inkomsten. Hiervoor geldt dezelfde oproep als vorig jaar : Wij doen 

nogmaals een groot beroep op leden en ouders om te helpen. Het aantal vaste vrijwilligers moet 

stijgen. Het werk wat nu gedaan wordt is te afhankelijk van een te kleine groep. Iedereen die zich 

aanmeldt is zeer welkom.  

De mandarijnenverkoop in december was weer een succes. Meerdere vrijwilligers hebben geholpen 

met het inpakken van de mandarijnen. De verkoop van de SVHA Mandarijnenactie werd in seizoen 

2018-2019 gedaan door de teams van O11/O13 pupillen  

Alle donateurs opnieuw bedankt voor uw keuzen om SVHA te kiezen als bestemming!  

De opbrengst uit de vriendenloterij is in het tweede jaar goed te noemen. Van de opbrengst worden 

trainingsballen en -materialen aangeschaft waar we ieder jaar behoefte aan hebben. 

PR en Sponsoring  

In seizoen 2018-2019 zijn wij gesteund door 71 sponsors, de deelnemers aan de Vriendenloterij en 

de Vrienden van SVHA. Via de ledenshop kan sportkleding in onze clubkleuren worden aangeschaft, 

waarmee tevens een bijdrage vanuit Hummel naar onze club gaat. 

Onze website, Facebook en Instagram worden ingezet om te informeren en de belevenissen van de 

teams binnen onze club te delen. De berichtgeving en de beleving van teams en hun activiteiten zijn 

echter beperkt en worden derhalve aangemoedigd. Aan alle teams wordt gevraagd om verhalen en 

wedstrijdverslagen te sturen.  

Op 7 juni is er een vrijwilligersavond in combinatie met een avond voor sponsoren georganiseerd. De 

reacties op deze avond zijn zeer positief te noemen. Alle vrijwilligers en sponsoren bedanken wij zeer 

hartelijk voor de onmisbare steun die aan onze club is gegeven in het afgelopen seizoen. 

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

in juni is de sportdag van de Willibrordusschool bij SVHA georganiseerd.   

 

 

 



SVHA - verslag van de Algemene Ledenvergadering 
 

  8 

Overlast  

Ook dit jaar is weer regelmatig overleg gevoerd met de omwonenden van SVHA. De meldingen over 

met name geluidsoverlast aan de rechterkant van het veld en het wangedrag blijven onze volle 

aandacht houden. Ook de rotzooi die wij op het terrein van SVHA vinden blijft zorgelijk.   

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. Voor 

grote buiten evenementen geldt dat deze persoonlijk aan de deur en door middel van een 

jaarplanning worden aangekondigd bij de omwonenden. 

Iedereen is welkom bij SVHA om te voetballen. Het bestuur van SVHA blijft genoodzaakt helder en 

strikt 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 schenktijden van de kantine. De 

controles worden uitgevoerd door de BOA ambtenaar, de politie en overige ambtenaren van 

controlerende instanties. Het is bijvoorbeeld zeer goed denkbaar dat de club wegens overschrijding 

van de regels van de sluitings- en schenktijden een forse boete krijgt opgelegd. Een boete geldt ook 

voor personen die na 22:00 aanwezig zijn op het hoofdveld of die voor geluidsoverlast zorgen, 

Dit maakt dat wij als vereniging een verantwoordelijkheid hebben om de regels op dit punt aan 

iedereen helder en bij herhaling te melden en dat naleving door iedereen wordt verlangd. Dit wordt 

gedaan om volledige sluiting van het terrein of andere sancties te voorkomen.    

Dankwoord en slot 

Samen maken we de club en vele handen maken licht werk. Namens het bestuur en onze club SVHA 

een dankwoord uit voor alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd. 

Jullie hebben het afgelopen seizoen mogelijk gemaakt.  

Naast deze dankwoorden blijven er zorgen over de taken die gedaan moeten worden en is het aantal 

vrijwilligers op sommige punten nijpend tot zeer zorgelijk. Bij ongewijzigde aanmelding van 

vrijwilligers zullen wij als vereniging SVHA gedwongen worden tot zeer nadelige acties voor onze 

vereniging. Wij noemen hier bijvoorbeeld het sluiten of eerder sluiten van de kantine.   

In het vorige seizoen zijn drie kernpunten voor onze club benoemd. 

• Structuur 

• Communicatie 

• Beleving 

Dit zijn de onderdelen waar we op in blijven zetten. Het doel is om door gezamenlijke inzet en 

prestaties binding met SVHA te houden.  

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

resultaten. Met extra aandacht vanuit de vrijwilligercoördinator en het bestuur is het doel om 

vrijwilligers te werven voor de taken die onze vereniging sterk en vooral overeind houdt. Met ons 74 

jarig bestaan en ons 75 jarig bestaan in het vooruitzicht mogen we ons opmaken voor een mooie tijd. 


