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Datum : maandag 26 september 2022 
Tijd : 20:00u - 21:15u 
   
Aanwezig : 48 leden, 6 bestuursleden 

 

1. Opening en mededelingen 

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

bestuur van SVHA. 

a. bestuurder voetbalzaken Michel van Leijen is afwezig 

b. >360 spelende leden, 22% meiden/dames 

c. 25 teams 

d. netjes omgaan met (spel)materialen, goals, ballen en kleding 

e. afval in de afvalbak 

f. jaarlijks worden jubilarissen onderscheiden tijdens het SVHA Kick-off weekend 

Wim Terwoert was destijds afwezig en ontvangt nu zijn onderscheiding 

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 september 2021 

De notulen worden zonder verdere wijzigingen vastgesteld. 

3. Jaarverslag 

Voorzitter Ralph Tillmann leest het jaarverslag voor. Zie bijlage. 

4. Financiële zaken 

a. Verslag van de Kascontrolecommissie 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Wesley Ebbeng. 

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

b. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

Wesley Ebbeng wordt bedankt voor zijn taken in de commissie. Benoemd worden Manon 

van Niersen als 2e jaars en Pim van Schaik als 1e jaars. Tom Peperkamp stelt zich 

beschikbaar als reserve. 

c. Financieel verslag 

De penningmeester doet verslag over het gevoerde financieel beleid van seizoen 2021-

2022. Het afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat, groot € 19.375,-. 

mailto:info@svha.nl
http://www.svha.nl/
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d. Begroting 

De penningmeester presenteert de begroting voor het seizoen 2022-2023. 

e. Projecten uitgevoerd 

o CV warm water + verwarming beneden 

o LED verlichting veld 3 

o beeld en geluid kantine 

o dakbedekking 

5. Bestuursverkiezingen 

a. Afgetreden bestuursleden: geen 

b. Afgetreden bestuursleden herkozen: geen 

c. Nieuwe bestuursleden gekozen:  

o Tommy Lentjes, bestuurslid algemeen | vrijwilligers zaken 

6. Bestuursvoorstellen/-mededelingen 

a. Voorstel: statuten / huishoudelijk reglement 

Aanpassing statuten t.b.v. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR):  

de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht moeten op orde zijn. 

De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn opgesteld aan de hand van 

modelstatuten van de KNVB, en voldoen daarmee aan de geldende wet- en regelgeving. 

De vergadering gaat akkoord met de concept statuten en huishoudelijk reglement.  

De concept statuten worden ter goedkeuring bij de KNVB voorgelegd, wegens de 

verplichtingen die volgen uit het KNVB-lidmaatschap. Vervolgens worden de statuten 

vastgelegd in een notariële akte. 

b. Voorstel: contributie seizoen 2022-2023 

Geen wijzigingen. 

Contributiebedragen per half jaar: 

categorie bedrag benchmark 20/21 

mini’s Є 50,00 Є 61,00 
O9-O11 Є 65,00 Є 72,00 
O13-O19 Є 75,00 Є 85,00 
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. 
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c. Mededeling: verhoging kantineprijzen wegens stijging inkoop 

o koffie + € 0,25 

o frisdranken / AA + € 0,05 

o frisdranken PET + € 0,10 

o bier + € 0,15 

o verhoging snacks  + € 0,25 

7. Vrijwilligerswerk 

  

Sportvereniging 
Herveld-Andelst 

www.svha.nl

Vrijwilligerswerk - update

• bestuurder voor vrijwilligerszaken: Tommy Lentjes

• kantine: Jessica Tillmann blijft beheerder

• kantine: niet opdagen teamdienst boete EUR 100,-

• scheidsrechters: verantwoordelijkheid eigen team

• wedstijdsecretaris: Martin Vink stopt per einde seizoen

• Michael van de Ven stopt per einde seizoen als secretaris 
en materiaalbeheerder

SVHA is een vereniging … voor en door

Sportvereniging 
Herveld-Andelst 

www.svha.nl

Vrijwilligerswerk - vacatures

• medewerkers kantine
zaterdag-/zondagmiddag 4 uur voor 7 à 8 keer per seizoen

• SCHEIDSRECHTERS

• bestuurder | secretaris

• wedstrijdsecretaris

• materiaalbeheerder

• gastheer/-vrouw
zaterdagochtend

• trainers

• coördinatoren/organisaties voor activiteiten en clubacties

• coördinator pupil van de week

SVHA is een vereniging … voor en door
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8. Seizoen 2022-2023 

o uitgaan van volledig en Coronavirus-vrij seizoen 

o bewaken financiële huishouding i.v.m. energiekosten 

o verduurzamen energie: in overleg met constructeur over geschiktheid dakconstructie voor 

plaatsen zonnepanelen 

o vervangen CV verwarming bovenverdieping en medische ruimte 

o iedereen mag bij het bestuur ideeën aandragen voor een nieuwe frisse inrichting van onze 

kantine  

9. Rondvraag: 

 

Riekie de Best: kan de medische ruimte worden voorzien van koeling in de zomer periode? 

Dit wordt geagendeerd bij het bestuur.  

Manon van Niersen: wat is de status van de opvolging van de inventarisatie voor een cursus 

EHB(S)O? 

De inventarisatie en opvolging is niet bekend bij het bestuur. Het wordt geagendeerd bij het 

bestuur om de status te achterhalen en zorg te dragen voor een passend vervolg. 

Petra Rietveld: regelen van een scheidsrechter beleggen bij teams wegens vacatures bij de 

vereniging, kunnen we niet gezamenlijk het probleem oplossen? 

Dit is uiteraard niet bedoeld als een permanente oplossing. Bestuur, scheidsrechter coördinator, 

teamstaf en (ouders van) leden zullen samen een passende en duurzame oplossing moeten 

vinden voor het schrijnend tekort aan scheidsrechters, om zo onze leden te kunnen laten 

voetballen. Geen scheidsrechter = niet voetballen. 

Sven Schoot: Investeren wij in scholieren die stage moeten lopen? 

Ja, wij zijn als vereniging een erkend leerbedrijf. Afhankelijk van de stage verplichting worden 

scholieren ingezet bij de vereniging, dit is meestal trainen en begeleiden van een team. 

Cor van Vlaanderen: kunnen nieuwe trainers leiders een praktische rondleiding krijgen in het 

kader van hun taken en verantwoordelijkheden? 

Ja, het staat op de actielijst van het bestuur om voor alle nieuwe vrijwilligers een 

inwerkprogramma per functie in te laten regelen. 

Nancy van Baal: is er al een beleid ten aanzien van de spelregels van al dan niet indelen van 

meisjes bij de jongens in de jeugd, o.a. in verband met aantallen spelers in meisjes dan wel 

jongens teams? 

Dit wordt voorgelegd aan de bestuurder voetbalzaken en technische commissie. 

Jan van Baal: in deze tijden is het belang van een veilig sportklimaat, blijft hier voldoende 

aandacht voor? 

SVHA heeft zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. Door preventief beleid te voeren, 

vergroten wij de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en 

aan te pakken. SVHA verlangt dat al haar haar trainers, leiders, overige vrijwilligers en betaalde 
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krachten vanaf 18 jaar, die werken in een omgeving met minderjarigen, een VOG in hun bezit 

hebben van maximaal 5 jaar oud.  

Meer info: https://www.svha.nl/onze-club/vereniging/veilig-sportklimaat/  

Roy Vermeulen: SVHA Kick-off Weekend was goed geregeld! 

Roy Vermeulen: waarom staan we als SVHA niet op de evenementenkalender van Herveld-

Andelst? 

Wij achten het niet wenselijk om activiteiten voor enkel leden te publiceren in een dergelijke 

evenementenkalender. Het SVHA Kick-off Weekend is het enige evenement met publiek 

toegankelijke activiteiten. Op het moment van publiceren van deze statische 

evenementen(jaar)kalender staan de data van dit weekend nog niet vast, mede door 

afhankelijkheid van de dan nog niet gepubliceerde KNVB speeldagen(seizoen)kalender.  

Martijn van der Kolk: met het Kick-off Weekend werd buiten direct bij de tent gerookt, er geldt 

toch een rookverbod op het sportpark? 

De geldende regels ten aanzien van roken tijdens het evenement blijken niet duidelijk te zijn 

gecommuniceerd. Dit moet een volgende keer beter. 

Daarnaast zijn wij mede afhankelijk van het goed fatsoen van aanwezigen op het sportpark om 

enkel te roken binnen de aangewezen rookzone. Daarnaast mag iedereen, anderen correct 

aanspreken, die zich niet aan de geldende gedragsregels houden. Dit is niet enkel voorbehouden 

aan een evenementenorganisatie of een bestuur. 

Onze gedragsregels staan hier gepubliceerd: https://www.svha.nl/onze-club/overig/downloads/  

10. Sluiting vergadering  

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:15 uur. Alle 

aanwezigen wordt een afsluitend drankje aangeboden namens de vereniging.  

De ALV voor volgend jaar wordt vastgesteld voor maandag 25 september 2023.  

https://www.svha.nl/onze-club/vereniging/veilig-sportklimaat/
https://www.svha.nl/onze-club/overig/downloads/
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Bijlage: jaarverslag 

Algemeen 

Wederom geen feestelijke start van het seizoen 2021-2022 met een SVHA Kick-off Weekend. De 

beperkingen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan speelden ons weer parten, deels 

ook onze eigen beslissing net voor de winterstop. Geen mandarijnenactie en geen Houthakkersdag. 

In de loop van de tweede seizoenshelft hebben we gelukkig weer als vanouds kunnen voetballen en 

is de JO15 kampioen geworden. 

Rober Verbeek is de nieuwe hoofdtrainer van de heren selectie voor het komende seizoen, Anton 

Korthouwer is trainer van het tweede elftal geworden. Leo Brouwer, onze trainer van Vrouwen 1, 

heeft zijn contract met twee jaar verlengd. 

Financieel 

De financiële gevolgen voor onze vereniging door de Corona crisis zijn relatief beperkt gebleken, die 

van de nieuwe energiecrisis moeten nog gaan blijken. Mede door het gevoerde financieel beleid is de 

continuïteit en levensvatbaarheid van de vereniging voldoende. 

Sponsoring & PR 

In seizoen 2021-2022 zijn wij gesteund door +/- 70 sponsors en de deelnemers aan de Vriendenloterij 

die spelen voor SVHA. Via de ledenshop kan sportkleding in onze clubkleuren worden aangeschaft, 

waarmee tevens een 10% bijdrage vanuit Hummel naar onze club gaat. 

Dankwoord 

Namens het bestuur en onze club SVHA bedanken wij alle vrijwilligers, sponsors en leden die in het 

afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd. Jullie hebben het afgelopen seizoen mede mogelijk 

gemaakt.  

 


