NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN HANDBALVERENIGING HUGO GIRLS
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1. Opening en welkom door Hans Rendering, voorzitter.
Hans presenteert d.m.v. een PowerPoint. We starten met een filmpje over de geschiedenis
van handbal en dat de handbal net zo groot zou worden als de voetbal. Geluid van het filmpje
deed het even niet.
2. Coronaregels
Coronaregels zijn gemaakt voor ons en door RIVM, NHV, Veiligheidsregio, Hugo-Girls en
Stichting Dorpshuis.
Voor onze leden gelden nu geen wedstrijden meer.
Tot 17 jaar trainen en onderlinge wedstrijden mag en thuis omkleden en douchen. Ouders
mogen niet aanwezig zijn. Boven 18 jaar trainen in groepjes van 4. Tot max 30 in de sporthal.
Genoeg enthousiasme om er wat van te maken. Bond heeft vandaag nog gebeld met vraag of
er ondersteuning nodig is binnen de vereniging.
3. Mededelingen
 Dank weer aan alle Sponsoren.
 Onze nieuwe jeugdtrainers zijn weer voorzien van jassen.
 Arianneke Moraal is vorig jaar gestopt als penningmeester, bedankt voor de hulp.
 Nelleke ten Have is nu officieel gestopt, wil nog wel hand- en spandiensten doen.
 Dank aan alle leden en vrijwilligers voor al het werk. Zonder vrijwilligers zijn we
nergens.
 Handbal app: er komt steeds meer info in.
 Ledenactiviteiten, zaaldienst, terreindienst en kantinedienst. terreindienst heeft ons
een beetje in de steek gelaten. Dit is wel het visitekaartje voor Hugo Girls, bijv
goede ontvangst van de gastverenigingen en dus op tijd aanwezig zijn.
 Kascontrole is geweest en goedgekeurd.
 In dorpshuis hangen nu 2 AED’s en hier gaat er 1 van naar de sporthal, met een
duidelijke procedure dat het voor iedereen duidelijk is waar ze hangen in de Noord.
 Extra activiteiten organiseren zal nu wat lastiger worden, wel willen we 150
speculaaspoppen in de Noord gaan verkopen. Wie wil helpen? Meld je aan!
 Nieuwjaarsreceptie hangt af van de coronaregels. Gaat wellicht niet door.
 Rob Plak regelt de scheidsrechters en zet dat ook in het contact. Bestuur steunt
Rob hierin volledig. Tevens scheidsrechters gezocht.
 Chantal, trainster, kon geen corona training geven op 1,5 meter afstand van de
jeugd. Ze kan een periode geen training geven op de donderdag. We moeten hier
nog een oplossing voor zoeken.
 Raymond en Hans en Chantal willen een keer helpen met ondersteunen.
 Vacature voorzitter. We hebben vacature voorzitter. Tevens zijn bestuursleden van
harte welkom.

4. Terugblik op de jaarvergadering 2019


















Geen quiz dit jaar.
Handbalapp doet het heel goed.
Gezamenlijk gebruik van de bestuurskamer voetbal.
Beeldschermen bij de kleedkamers doen het goed en hebben hierdoor een goede
uitstraling.
Sponsorcommissie is volledig samen opererend met Hugo Boys.
Voor de Hugo’s vrienden staat ook in de sporthal de koffie klaar bij wedstrijden.
Hoofdtrainer Raymond traint door omstandigheden 1x per week.
Media player: HB Lex en HG Helen.
Er zijn nu 3 tribunes in de sporthal zodat er meer plek is voor bezoekers.
Wim en Johan en Hans regelmatig overleg over samenwerking.
Website gaat opgeschoond worden en belangrijkste bijgehouden worden.
Sportlink is Helen druk mee samen met Lex, Frans of anderen.
Sponsorcommissie is van HB en HG samen. Doen allerlei activiteiten.
Aankleden accommodatie gezamenlijk bijv. ijzeren letters op de buitenmuur.
Beeldschermen bij de kleedkamers met info.
Borden Hugo’s Sportpark zijn geplaatst.
Sponsorcommissie werkt steeds meer als 1 vereniging.





Contributieverhoging is met algemene stemmen aangenomen.
Nieuwe hoofdtrainer Raymond.
Jeugdbestuur heeft afscheid genomen van Paulien, Deanne en Yvon.

5. Rondvragen 2019
 Als recreanten handballen willen ze zelf de terreindienst en kantinedienst draaien.
 Fietsenrekken zijn wat verplaatst en er is door gemeente een lamp bij gekomen.
 Jeugdkabouterhandbal, wij vinden ze te jong (ook vaak zwemles).
 Bedienen media player, is opgepakt door HB en HG.
 Kan er een raam komen in de nieuwe kleedkamers i.v.m. het vocht, nee. Afzuiging
wordt beter afgesteld.
 Pub quiz zou nog georganiseerd worden door Dames 1, ligt nu alleen stil vanwege de
corona.
 Tribune is vaak te klein en het is te koud, kachels zijn er en er is een derde tribune
aangeschaft door de stichting.
 Boven de 18 jaar een borg vragen om leden meer vrijwilligerswerk te laten draaien. Zijn
we niet voor.
6. Samenwerking met Hugo Boys en Stichting Dorpshuis
 Samenwerking met Hugo Boys loopt goed, er is regelmatig overleg ook met de
stichting Dorpshuis, Wim, Hans en Johan. Veel korte lijnen en directe actie. Bijv
over gebruik van de handbalkleedkamers, in de zaalperiode, gebruik maken van de
bestuurskamer, Afstemmen vrijwilligersavond.
 Opruimactie onder de tribune samen met de voetbal en de handbal. HG brengt nu
spullen naar de sporthal. Er ligt nog een tent die we willen opruimen.
 Bezig met nadenken over zonnepanelen op het dak van de tribune buiten als
investering voor de toekomst.
 De tekst Hugo Boys aan de buitenmuur wordt aangepast.
 Niet opkomen dagen bij voor kantinedienst, zaaldienst of fluiten.
 Overleg plannen met beide besturen.
 Sportlink afstemmen.
 Sponsorcommissie.
 Website wordt gedaan door Marit Stoop en Rebecca Wolter.
 We gaan een overleg plannen met HB, SD, Tennis, HG en de VVD over de
gevolgen van de corona en wat gaat de toekomst ons brengen.

7. Financieel overzicht, 2019/2020
Voorgedragen door Sandy Duijn. Kascontrole door Maartje en Arianneke. Die willen dit volgend
jaar ook weer doen en alvast erg bedankt hiervoor.
Bespreking financieel verslag: het loopt anders dan normaal met de Covid19. Er is een
kwijtschelding geweest voor o.a.3 maanden huur door stichting Dorpshuis.
Contributie: besloten om minimale verhoging door te voeren van 3% en is gekozen voor een
geleidelijke verhoging. Selectie tot A jeugd 5 Euro omhoog en E,F jeugd 3 Euro omhoog en
allerkleinste 2 Euro verhoogd. Geen commentaar en aangenomen. Contributies zullen in orde
gemaakt worden ter inning.

8. Jaarverslag Hugo Girls 2019-2020
 Het bestuur dit jaar bestond uit Hans, Simone, Helen, Corinna, Sandy en Liane
 We hebben dit jaar 14 teams, 1-recreanten, 3-dames en 10 jeugdteams
 Raymond en Laura Rendering verzorgden de training voor de dames.
 De jeugd kreeg training van Chantal, Hans, Senna, Mabel, Isa en Evie, Joderick en
Mandy gaven de keeperstraining.
 Alle coachen en trainers hebben jassen gekregen van de vrienden met ons logo.
 We hebben samen met HB een nieuwjaarsreceptie gehouden.
 Half maart kwam alles stil te liggen vanwege de corona, gelukkig mochten we met wat
aanpassingen toch nog trainen.
 De Raboclubkascampagne heeft 1176 euro opgebracht
 De plantenactie via drive-trough leverde 1123.56 euro op
 De koffiekaartenactie samen met Hugo Boys leverde 790 euro op.
 De grote clubactie opbrengst is 960 euro met 3 super loten.
 Stichting NUT gaf ons zonder te fietsen 400 euro.
 Subsidie van de gemeente ontvangen i.v.m. een negatief saldo.
 Stichting Dorpshuis heeft drie maanden huur kwijtgescholden.
 Er zijn vier nieuwe sponsorborden langs het veld geplaatst : Bakkums Boetje, Boekel
en Bakker, Dagwinkel de Noord en Ron Plantenexport.
 Een bijzonder jaar, een jaar voor in de boeken. We hopen met zijn allen dat we komend
seizoen zoveel mogelijk kunnen sporten.
9. Technische zaken
Trainers:
 Raymond blijft nog een seizoen.
 Chantal en Laura gaan dit jaar in de TC plaats nemen.
 Begeleiding van de nieuwe jeugdtrainers door de JC.
 Map met oefenstof beschikbaar.
 Twee trainersvergadering voor dit seizoen
 Cursus Handbal Bond Handbaltrainer, Verenigingsscheidsrechter en Bonds-scheidsrechter.
 Alle coachen en trainers hebben een trainersjas gekregen.
10. Jeugdbestuur
Dit jaar geen verslag van de jeugdcommissie. Op dit moment bestaat de JC uit
vijfpersonen.
Nathalie van Schagen, Martina van Langen, Gabriëlla van Hall, Kim Liefting en Laura de
Wit. Wat doet de JC zoal? Zaal kampioenen in het zonnetje zetten, Jeugdtrainers regelen
en trainingen bezoeken, Trainersoverleg plannen, Plantenactie regelen, Koffiekaarten
verkopen, Grote Clubactieloten verkopen, Overleg met de gemeente over de Gymzaalhuur,
Jeugdkamp, penaltybokaal en nog veel meer.

11. Rondvraag
Bestuur kreeg complimenten over het toch online organiseren van deze jaarvergadering.

Gemeld werd dat de kinderen enthousiast van de trainingen terugkwamen en ook echt wat
leerden. Doel is om de trainers trainingen te laten geven die bij de leeftijd van de meiden
passen.
Opgemerkt werd dat het Contact steeds dunner zal worden nu de wedstrijden van HG en HB
weggevallen zijn. De vraag werd gesteld om stukje tekst en foto’s aan te leveren met dingen
waardoor de handbal blijft leven in de Noord. Denk aan stukje historie, leuke anekdotes van
vroeger, raadsels etc. Hierbij werd genoemd dat Dames 1 ook Instagram heeft met veel
volgers onder de jeugd. Hier kan ook gebruik van gemaakt worden.
Vraag: Volledige contributie hanteren in corona tijd? Ja, we proberen zoveel mogelijk te
organiseren voor de jeugd en de trainingen gaan gewoon door. Boven de 18 jaar is een
probleem. Alle kosten voor de vereniging gaan door en we proberen binnen de mogelijkheden
zoveel mogelijk te sporten. Huur etc, alles kost geld.
12. Sluiting
Bedankt namens het bestuur, blijf scherp op de corona regels, jullie gezondheid is het
allerbelangrijkste.

