Notulen van de leden jaarvergadering 2021
van handbalvereniging Hugo Girls
Woensdag 13-10-2021, Fysiek, aanvang 20 uur.
Aanwezigen: Sandy Way, Simone Drenth, Helen Smit, Liane Borst, Jella Limmen,
Martina van Langen, Nel Borst, Rene Buter, Marjon Berkhout, Carina Borst, Corinna
van Beek, Ellen Sneekes, Janine Bakker, Rob Plak, Cindy Blankendaal, Astrid
Tesselaar, Patrick Borst, Kim Liefting, Hans Rendering en Notulen door Nelleke ten
Have.
Totaal 20 aanwezigen.
Afbericht: Deanne Molenaar, Lenny Sinnige, Marlou Zuurbier, Sam Groot, Karin
Oudhuis, Manon Tames, Romy Hoebe, Tess van Schagen
___________________________________________________________
Agenda
1. Opening en welkom
2. Mededelingen en terugblik op 2020/2021
3. Financieel overzicht, 2020/2021
4. Technische zaken
5. Jaarverslag Jeugdbestuur
6. Rondvraag
7. Sluiting

1. Opening en welkom door Simone Drenth, bestuurslid.
Simone presenteert d.m.v. een kahoot quiz met 28 vragen over allerlei
wetenswaardigheden en activiteiten over afgelopen jaar. Door deze Quiz is
deze notulen wat minder strak ingedeeld. Janine geeft nog wat informatie over
de sponsor commissie die al goed is geïntegreerd met Hugo Boys. Er zijn veel
leuke activiteiten georganiseerd, die het nodige geld voor de club hebben
opgebracht. Nieuw was dit jaar de oa. de oliebollenactie

2. Mededelingen en terugblik op 2020/2021
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Dank aan alle 39 Sponsoren, die nu Hugogirls steunen.
Hans is gestopt als voorzitter
Dank aan alle leden en vrijwilligers voor al het werk
Marco van Woerkom treedt toe in het bestuur als contactpersoon
tussen HB, Dorpshuis en HG.
Liane Borst is gestopt als secretaris en Manon Tames neemt haar
taak over.
Marit Stoop en Rebecca Wolter beheren de website en facebook.
Er worden 160 thuiswedstrijden worden in 1 seizoen gespeeld.
Momenteel hebben we 7 scheidrechters van Hugo Girls. Rob Plak gaf
hierover een toelichting. Hoe kunnen we meer mensen wedstrijden
laten fluiten? De vraag is hoe we het aantrekkelijker kunnen maken
om scheidsrechters op te leiden. We hebben nu geen bond
scheidrechter. Voor Rob Plak een heel gepuzzel en creatieve
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•
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•
•

oplossingen te zoeken. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd! Het
kan aardig in de papieren lopen omdat je een boete kan krijgen van
50 euro per wedstrijd en 70 euro voor wedstrijd zonder
bondscheidsrechter. Hoe kunnen we dit oplossen voor onze club? Er
volgde een discussie. Moeten we scheidsrechtercursus weer
aanbieden en soort van verplicht stellen voor bepaalde jeugdteams.
Dan kan het een gewoonte worden. Belangrijk is dat ze zich dan
gesteund voelen en dat daarin geïnvesteerd gaat worden. We moeten
hier actief mee aan de slag, omdat het anders niet goed gaat en er
veel boetes kunnen volgen. Contact met andere verenigingen en
samenwerking met opleiden is wellicht ook interessant. Optie
scheidsrechters te betalen was niet eerste keus.
Rubriek 3 generaties in het Contact geplaatst, mede om het contact
meer vulling te geven in de Corona periode.
De Raboclub support actie heeft het meeste geld opgebracht van de
acties en Hugo Girls waren 3e geworden in 2020.
In verband met COVID-19 hebben we totaal 8000 Euro
teruggekregen. Vanwege dit forse bedrag is er totaal 8000 Euro aan
contributie teruggestort naar de leden.
Raymond en Mats geven training aan de selectie.
Er is een nieuw dames team bijgekomen en dat heet Dames Midweek
1, naast het al bestaande Dames Midweek 2.
De Jumbo plaatjesactie start 3 november 2021 en wij zijn zeer
vereerd dat we mee mogen doen. Je krijgt 5 pakjes plaatjes per pakje
en actie duurt 7 weken.
De Handbalapp wordt goed gebruikt en we kunnen er veel mee. Er
komen pushberichten en veranderingen zijn goed zichtbaar voor de
gebruikers.
Is er interesse in beach handbal en een beach handbalveld? Bond
ziet dat het bij veel verenigingen in plaats van het buitenseizoen. Het
bestuur gaat verder naar de mogelijkheden kijken.

3. Financieel overzicht, 2020/2021
•

•
•
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•
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Financieel overzicht, analyse door Sandy Way. Het is een financieel
positief jaar geworden dankzij alle terug gaven, subsidies en dan de
besparingen die gedaan zijn. Tevens kostenreductie van bepaalde
lasten.
Subsidie gemeente komen we waarschijnlijk de komende 2 jaar niet
voor in aanmerking omdat we dit jaar zo’n positief jaar hebben
gedraaid.
Teruggave gedeelte contributie van 8000Euro aan de leden.
Misschien leuk dat de jeugd daar op een leuke manier ook wat van
merkt. Dat gaat meegenomen worden.
Kleine verhoging contributie werd goedgekeurd.

Senioren selectie
Senioren

Huidige contributie
€ 190
€ 167

Verhoging
€ 194
€ 171
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Recreanten
A-jeugd
B jeugd
C jeugd
D jeugd
E jeugd
F jeugd
Kabouters
Steunend lid
Actie loten

€ 167
€ 165
€ 152
€ 132
€ 124
€ 113
€ 103
€ 65
€ 65

€ 171
€ 169
€ 156
€ 135
€ 127
€ 116
€ 105
€ 66
€ 75 Nieuw: inclusief 3 Grote Club

Kascontrole door Maartje en Arianneke laatste keer kas gecontroleerd
Bedankt! René Buter en Ellen Sneekes willen het komend jaar doen.

4. Technische zaken
•
•
•

Chantal, Laura en Simone zitten in de TC
Trainers:
Raymond Rus blijft nog een seizoen, donderdags traint selectie onder
begeleiding van Laura zelf. Dit seizoen is Mats op donderdag gestart.
Overleg meerdere malen tussen TC, trainers en selectie.
Hoe loopt het bij alle senioren en dmw teams?
Hoe lopen de trainingen? Evt aanpassen naar Corona regels.
Begeleiding van de nieuwe jeugdtrainers komend seizoen door Hans.
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.
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5. Jaarverslag jeugdbestuur
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Bestuur bestaat uit:
Martina van Langen, Ellen Sneekes, Kim Liefting
en Danielle Schellekens
Penaltybokaal
Onderlinge wedstrijdjes sporthal en buiten
Sinterklaastijd F-jes rijm met cadeautje
Trainers chocoladeletter
F-toernooi
Drive-inn plantenactie
Koffiekaarten bij Dagwinkel en sportcomplex ivm corona
Trainingen gelijk weer opgepakt wanneer het mocht
Jeugdbestuur op zoek naar versterking.
Trainers gezocht -> trainingsschema
Tassen vernieuwen, nakijken, nieuwe sokken aangeschaft.
Teamindeling
Online coachenvergadering

6. Rondvragen
•
•
•
•

•

Nel geeft aan dat ze het fijn vind dat het oranje infoblad weer oranje gaat
worden. Het was een foutje van de drukker en was niet met opzet
Vraag van Hugo’s vrienden… zijn er nog wensen? Ja die zijn er en
worden doorgegeven. Er gaat een lijstje gemaakt worden.
Nel vroeg zich af of haar team nu nieuwe shirts nodig heeft, omdat het
team volgend jaar misschien gaat stoppen. Hier gaat naar gekeken
worden. Evt eerst alleen de broekjes aanvullen/vernieuwen.
René vraagt of de F-jes niet te groot is geworden om te trainen. Het zijn
er nu al 24 en of dat niet te veel is voor de 3 trainsters. Hopen dat ze er
niet mee gaan stoppen omdat het teveel wordt. Jeugdbestuur weet dit en
proberen hier wat mee te doen.
Vraag of er rekening gehouden kan worden met indeling van ouders in
de kantinecommissie voor degenen die al veel doen voor de

•

verenigingen. Cindy verteld even over de indeling van de kantine
commissie. Ze proberen dit goed te doen en rekening te houden met de
wedstrijden. Ze krijgen hier geen negatieve reacties over en moeten wel
omdat er te weinig mensen de kantinecommissie bedienen. Hierbij de
mededeling dat een ouder maar 1x per jaar ingedeeld wordt en indien
het lastig is, werd het advies gegeven dit te bespreken en vraag te ruilen
met een andere ouder.
Hans geeft aan dat hij de jeugdtrainers een aantal keer per jaar gaat
ondersteunen.

7. Sluiting
Kim Liefting werd de winnaar van de interactieve kahoot quiz!
Vergadering werd om 21.30 uur gesloten.

