NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 16 MEI 2019
BOEKJAAR 2017 - 2018

1. Opening door voorzitter
Om 19.30 uur heet voorzitter Ronald Schouten iedereen van harte welkom. In zijn laatste
jaar als voorzitter is hij zeer verheugd met de hoge opkomst. De agenda wordt tekstueel en
volgordelijk op een tweetal punten gewijzigd. Eén agendapunt komt te vervallen. Tekstueel
wordt agenda punt vijf ‘Wervingscommissie’ vervangen door ‘Vrijwilligerscommissie’.
Daarnaast wordt tekstueel agendapunt acht ‘Voorstel jaarvergadering oktober’ vervangen
door ‘Mededeling jaarvergadering oktober’. Het agendapunt vier ‘Jaarverslagen commissies
2018 - 2019’ komt te vervallen en wordt doorgeschoven naar de jaarvergadering in oktober.
Ronald Schouten leest het voorwoord voor als toelichting op de ontwikkelingen van het
huidige seizoen. Vervolgens wordt het woord gegeven aan de Technische Commissie.
2. Toelichting op het technisch beleid
Marloes van Wijhe en Paula de Boer stellen zich voor namens de TC en lichten de
ontwikkelingen het afgelopen seizoen op technisch vlak kort toe. In het seizoen 2018 – 2019
hebben vier trainers modules gevolgd en afgerond in het kader van de HT2 opleiding. Dit
biedt de verenging nieuwe mogelijkheden om de jeugd kwalitatief goed handbal te bieden,
om verdere structuur aan te brengen in de trainingsopbouw en de prestatieteams op
kwaliteit in te delen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de belangrijkste pijlers
onder het technisch beleid voor de komende jaren.
Dames 1 valt onder de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer, maar heeft intensief
overleg en afstemming met de jeugdcoördinator.
Paula de Boer introduceert zichzelf als jeugdcoördinator. Zij heeft een aantal seizoenen de C
jeugd van SEW getraind en wil haar kennis en ervaring de komende jaren graag overbrengen
op Tornado. Zoals reeds aangegeven, hebben wij dit seizoen vier nieuwe HT2 trainers
opgeleid. De vier HT trainers krijgen elk een leeftijdscategorie onder zich, die zich op de
trainingen richten voor deze groepen. Het gaat dan met name om de wekelijkse
techniektrainingen. Carolien Savelberg vraagt zich af wie de wedtraining gaat doen. Paula de
Boer geeft aan dat dit door de teamtrainers wordt gedaan, uiteraard ondersteund door de
HT2 trainers. Streven is dat iedereen twee keer anderhalf uur per week traint. Dus elk
jeugdlid krijgt voldoende mogelijkheden zich verder op handbalvlak te ontwikkelen.
Riet Reiber geeft aan dat hier een prijskaartje aan vast hangt. Paula geeft aan dat dat klopt
en dat het beleid staat of valt met het vinden van extra geld en dus sponsoren of acties.
Miranda Aafjes vraagt zich af wat het plan is voor de A jeugd voor komend seizoen.
Antwoord van Paula de Boer is dat zij een iets andere techniektraining krijgen. Anja Borst

vraagt wie de HT2 trainers. Zij worden voorgesteld.
3. Vaststellen notulen ALV 24-04-2018
De notulen worden paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt over
de notulen. De notulen worden daarmee unaniem vastgesteld.
4. Vrijwilligerscommissie
Rob Prins neemt het woord en doet een dringende oproep om vrijwilligers voor de
wervingscommissie, de sponsorcommissie en de activiteitencommissie en nieuwe
bestuursleden. De vereniging heeft dit seizoen de eerste mooie stappen gezet in het nieuwe
beleid. Willen we dit voortzetten, zijn er wel meer vrijwilligers nodig. De commissies zijn
mager bezet en kunnen extra handen goed gebruiken.
Marga Visser oppert het idee om de activiteitencommissie jaarlijks door een team te doen, in
plaats van een commissie met leden. Het idee wordt meegenomen door bestuur om verder
uit te werken.
5. Financieel jaarverslag
Penningmeester Jolanda Hierck licht de financiële resultaten over het boekjaar 2017 – 2018
kort toe. Waar het boekjaar 2016 – 2017 nog met een verlies werd afgesloten, is voor 2017 –
2018 een lichte winst geboekt. In april 2018 zijn afspraken gemaakt m.b.t. de doelstellingen
van de vereniging. In het boekjaar 2017 - 2018 kunnen hier nog geen uitspraken over worden
gedaan v.w.b. de realisatie hiervan. Wel stipt Jolanda Hierck aan dat de vrijwilligers voor de
vele inkomsten uit de diverse acties zorgen. Cruciaal dus dat deze activiteiten blijven
plaatsvinden.
Ronald Schouten vraagt de leden of er vragen zijn over het financieel verslag en de
toelichting hierop. Er worden geen vragen gesteld.
De kascommissie, bestaande uit Kelly Aalberse en Kees Tesselaar, heeft in aanwezigheid van
Pé Visser en Jolanda Hierck de jaarstukken 2017 – 2018 beoordeeld en akkoord bevonden.
Kelly Aalberse is aftredend. Jolanda Hierck vraagt aan de leden wie de opengevallen plek in
de kascommissie wil innemen. Yvonne van Kouwen stelt zich beschikbaar.
6. Voorstel contributie 2019 – 2020
Jolanda Hierck licht de reden van de contributieverhoging kort toe. Marieke Groot vraagt de
reden waarom de contributie van de F jeugd hoger licht in vergelijking met andere
verenigingen. Zeker als het gaat om de aanwas van jeugdleden kan een groot verschil de
keuze maken. Jolanda Hierck geeft aan dat dit mogelijk vanuit het verleden zo is gegroeid.
Aan de andere kant is de contributie voor de andere jeugd relatief laag ten opzichte van
andere verenigingen en bieden we gediplomeerde trainers. Dit is niet bij elke vereniging het
geval.
Verder wordt er vanuit de leden opgemerkt dat het verschil in contributie tussen een
selectieteam en breedtesport team relatief klein is.
Na de beantwoording van de vragen wordt de contributie ter goedkeuring voorgelegd en
unaniem goedgekeurd.
7. Mededeling volgende jaarvergadering in oktober 2019
Ronald Schouten deelt mee dat de volgende Algemene Ledenvergadering nog dit jaar (in
oktober) zal plaatsvinden. Reden voor het naar voren halen van de ALV voor het boekjaar

2018 – 2019 is dat daarmee sneller verantwoording kan worden afgelegd over het
(financiële) boekjaar. De boekjaren volgen namelijk de cyclus van het handbalseizoen.
Bovendien kunnen de diverse commissies ook hun verslagen hier op baseren.
8. Bestuursverkiezing
Voordat wordt overgegaan tot de bestuursverkiezing bedankt Ronald Schouten Marga Visser
en Sonja Staal voor hun inzet in de Kantinecommissie (Marga Visser) en Technische
Commissie (Sonja Staal). Beide dames nemen na het seizoen 2018 – 2019 afscheid.
Erik Markerink treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Ronald Schouten bedankt hem
voor de afgelopen zes jaren als bestuurslid en de jaren daarvoor als lid van de Technische
Commissie.
Ronald Schouten treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Jolanda Hierck staat
uitgebreid stil bij alles wat Ronald voor de vereniging heeft betekend. Het bestuur draagt
Martijn Agterberg voor als nieuwe voorzitter. Martijn stelt zich kort voor aan de aanwezige
leden. De ALV gaat unaniem akkoord met de kandidatuur van Martijn Agterberg en wordt
daarmee benoemd tot voorzitter voor de komende drie jaar.
9. W.v.t.t.k.
Marieke Groot vraagt of de wifi verbeterd kan worden? Ronald Schouten geeft aan dat de
vereniging hier druk mee bezig is en verwacht dit voor het Hemelvaarttoernooi rond te
hebben. Verder geeft Marieke Groot aan dat sinds kort de wedstrijdplanning niet meer op
site beschikbaar is. De websitebeheerders zijn achter de schermen druk bezig om dit weer
voor elkaar te krijgen.
Bas Smit (coach B1) vraagt of het schoonmaakschema kan worden aangepast op de indeling
van de speelweekenden. Het is dit seizoen een aantal keer voorgekomen dat er tussen de
speelweekenden en het schoonmaken van de kleedkamers een aantal weken zat. Het
verzoek wordt doorgegeven.
Vanuit ALV wordt, m.b.t. de roep om vrijwilligers, de suggestie gedaan om ouders een aantal
kleine taken te laten overnemen (zoals tijdwaarneming of kantinedienst). Marieke Groot
(vrijwilligerscommissie) geeft aan dat dit een aantal jaren geleden al in het leven is
geroepen. In ieder geval wordt dit nogmaals meegenomen door bestuur en
vrijwilligerscommissie.
Lenny Beers maakt graag van de gelegenheid gebruik om de ‘Vrienden van Tornado’ onder
de aandacht te brengen. Dit kost slechts € 50 per jaar. Spontaan melden zich nieuwe
vrienden aan.
Claudia Prins nodigt elke vrijwilliger uit voor de vrijwilligersavond op 21 juni.
Eén van de jeugdcoaches geeft aan dat tijdens zaalwedstrijden bij de F jeugd het een aantal
keer is voor gekomen dat er geen scheidsrechter was. Zij zou het fijn vinden als dit vooraf
bekend wordt gemaakt bij de coach. Jolanda Hierck geeft aan dat dit wordt meegenomen
naar de degene die komend jaar de scheidsrechters in gaat delen. Helaas stopt Joyce Heij
hiermee, omdat zij namens Tornado voor de bond gaat fluiten. Judith de Vries meldt zich aan
om naast de wedstrijdindeling ook de scheidsrechter indeling te doen.
Vanuit de ALV wordt nog een vraag gesteld over de kwaliteit van de douches. Wordt hier nog
wat aan gedaan? Jolanda Hierck geeft aan dat de ketel stuk was, maar inmiddels weer is
hersteld.

10. Rondvraag
Een van de aanwezigen stelt de vraag of er begeleiding komt om de jonge jeugdtrainers
enthousiast te houden. Claudia Prins en Paula de Boer geven aan dat de trainers en
hulptrainers ook de jeugdscheidsrechters er meer bij zullen betrekken. Idee wordt geopperd
om consumptiebonnen uit te delen, via de coaches, aan de jeugdscheidsrechters. Jolanda
Hierck geeft aan dat hierin al wordt voorzien op andere manieren en dat dit in het
buitenseizoen sowieso geen probleem is.
Riet Reiber geeft aan dat het geregeld voorkomt dat de lichten blijven branden als er niet
meer wordt gespeeld. Opmerking om te kijken of alle lichten uit zijn.
11. Decharge en afsluiting
Het bestuur vraagt de ALV goedkeuring van het bestuursverslag (het jaarverslag ’17 – ’18 en
de jaarrekening ’17 – ’18) en van het gevoerde beleid. Deze wordt unaniem gegeven aan het
bestuur. Om 21.15 uur sluit voorzitter Ronald Schouten de vergadering en nodigt de
aanwezigen nog uit voor een drankje.

