Digitale notulen seizoen 2019/ 2020 VT Handbal (ter vervanging van 52ste fysieke jaarvergadering)
Datum: 10 augustus 2020
Aan: BFC, BSAC, Bevo HC 1, Bevo HC 2, DV SV Vios1, Explosion ’71, HBS, Heibloem, Hercules ’81, Inter
’69, LimMid 2, Maasbracht A en B, Manual, Meijel, MEOS 1, 2 en 3, NOAV, Posterholt, Rapiditas,
Stramproy, SVM, Swalmen 1, VHC en Wittenhorst
1) Opening
Er vindt dit jaar geen fysieke vergadering plaats in verband met het coronavirus. Een eerste versie
van dit verslag is op 7 juni per e-mail verspreid aan de contactpersonen van alle bovengenoemde
teams zoals vermeld in het adressenbestand. Dit is de herziene versie met alle feedback
geconsolideerd.
2) Notulen en financieel verslag 2018/ 2019
Deze documenten zijn bijgevoegd bij dezelfde e-mail als dit bestand. Indien niet akkoord graag voor
1 juli contact opnemen met het bestuur van VT handbal.
Er zijn geen opmerkingen ontvangen voor 1 juli, dus de notulen en het financieel verslag zijn
akkoord verklaard.
Zie bijgaand nu ook het financieel verslag van seizoen 2019/2020.
3) Kampioenen
Aangezien seizoen 2019/2020 niet is uitgespeeld ivm het coronavirus zijn er geen kampioenen en
zullen er ook geen degradaties plaatsvinden. Dit is in lijn met de afspraken van het NHV:
https://www.handbal.nl/blog/2020/03/24/handbalcompetitie-2019-2020-beeindigd/.
4) Team informatie
De onderstaande poule-indeling van het seizoen 2019/2020 diende als basis voor seizoen
2020/2021.
Poula A
Poule B
Poule C
BFC
BSAC
BEVO HC 2
DV SV Vios1
BEVO HC 1
Heibloem
Meos 1
Explosion ’71
Inter ‘69
Meos 2
HBS
Maasbracht B
NOAV
Hercules ‘81
Manual
Posterholt
LimMid 2
Meijel
Rapiditas
Maasbracht A
MEOS 3
SVM
Stramproy
Wittenhorst
VHC
Swalmen 1
Echter heeft het bestuur een aantal wijzigingen ontvangen op basis waarvan we tot een nieuwe
pouele-indeling zijn gekomen.
- MEOS 3 heeft per e-mail aangegeven te stoppen
- BSAC heeft per e-mail aangegeven te stoppen
- Explosion ’71 heeft per e-mail aangegeven te stoppen
- Een seniorenteam van Heibloem zal gaan deelnemen aan de recreantencompetitie. Zij worden
in poule A geplaatst.
- MEOS 1 zou graag verhuizen van poule A naar poule B

-

Posterholt zou graag verhuizen van poule A naar poule B
BEVO HC 1 wil graag doorgaan in poule B

Poule-indeling 2020/2021 op basis van ontvangen feedback:
Poula A
Poule B
Poule C
BFC
BEVO HC 1
BEVO HC 2
DV SV Vios1
HBS
Heibloem 1
Heibloem 2 (uit
Hercules ‘81
Inter ‘69
competitie)
Meos 2
LimMid 2
Maasbracht B
NOAV
Maasbracht A
Manual
Rapiditas
Meos 1 (uit poule A)
Meijel
SVM
Posterholt (uit poule A)
Wittenhorst
VHC
Swalmen 1
Stramproy (uit poule B)
5) Speelschema 2020/2021
Wij gaan ervan uit dat we per 1 september weer kunnen starten met handballen. Zie onderstaand
de wijzigingen die we tot nu toe ontvangen hebben mbt het speelschema voor het komende
seizoen. Mochten er nog verdere wijzigingen zijn, dan geef dit aub zo snel mogelijk door aan het
bestuur van VT Handbal en aan Cor van Montfort (vthandbal@home.nl) zodat we kunnen kijken of
we daar nog rekening mee kunnen houden.
- BEVO HC: de wedstrijden van BEVO HC 2 zullen op maandag om 20.30 uur beginnen. Kunnen de
wedstrijden van bevo hc 1 en bevo hc 2 om de week gespeeld kunnen worden zodat de teams
elkaar kunnen uithelpen?
- Heibloem: Is het mogelijk om de 2 recreanten teams niet gelijktijdig thuis te laten spelen? Beide
teams willen op dinsdagavond de thuiswedstrijden handballen, maar dus ieder in de andere
week.
- Maasbracht: Maasbracht A speelt komend seizoen op maandag van 21.00 uur tot 22.00 uur.
Maasbracht B speelt komend seizoen op maandag van 20.00 uur tot 21.00 uur. Graag zo veel als
mogelijk thuiswedstrijden van beiden teams op dezelfde data inplannen.
- Posterholt speelt vanaf komend seizoen de wedstrijden om 20.30 in plaats van 20.15. De dag
blijft wel op dinsdag staan.
6) Adressenbestand
Het adressenbestand met contactgegevens van alle teams staat op Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/wgtfj3jd66n3jfz/handbal%20adressen%202019-2020.pdf?dl=0.Als
iemand wijzigingen heeft mbt dit bestand, dan graag een mail naar Cor (vthandbal@home.nl) met
een cc naar het bestuur. Onderstaand de wijzigingen die tot nu toe ontvangen zijn:
- Linda Gerits (lindaverber@home.nl, 06 23 17 87 65) heeft Ynske Verstappen vervangen als
contactpersoon van Heibloem 1
- Janneke van Roij (jannekevanroij@outlook.com) is de contactpersoon van Heibloem 2 (het
nieuwe DS1 team dat uit de competitie komt)
- Carmen Rutten (Krulset80@hotmail.com) heeft Ingrid Snel vervangen als contactpersoon van
Dames 1 BEVO

7) Bestuur
Rapiditas zal per 25 augustus de bestuursfunctie voor de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022
overnemen. Contactpersonen van Rapiditas zijn:
- Nicole van Bogget, 0625218942, nicolevanbogget@live.nl
- Pauline Kneepkens-Jabobs, 0620696285, paulinejacobs1987@hotmail.com
Zoals de situatie nu is zal de bestuursfunctie na het seizoen 2021/2022 als volgt rouleren:
Stramproy / SVM / Swalmen / VHC / Wittenhorst / Bevo / BFC / DV SV Vios 1/ HBS / Heibloem /
Hercules ’81 / Inter ’69 / LimMid / Maasbracht / Manual / Meijel / MEOS / NOAV / Posterholt /
Rapiditas
Nieuwe verenigingen worden op alfabetische volgorde toegevoegd.
8) Rondvraag
- LimMid 2: bij Bevo zijn 2 sportzalen. Soms wordt er gespeeld in dezelfde hal als ook het hoogste
team van Bevo speelt maar er wordt ook uitgeweken voor de wedstrijden van de recreanten
naar de andere hal. De vloer van deze andere hal is in zeer slechte staat. Er zitten spleten tussen
de verschillende vloerdelen en her en der wordt de vloer met plakband bij elkaar gehouden. Al
met al een vloer waar het spelen van een handbalwedstrijd ons inziens niet verantwoord is.
Daarnaast troffen wij de afgelopen keer de kleedkamer in zeer vervuilde staat aan (de avond
ervoor had het Nederlands team er een oefenwedstrijd gespeeld): overal lagen lege
drinkwaterflessen, er lag gebruikte sporttape en er was duidelijk niet gepoetst nadat zij er
hadden gedoucht. Het lijkt ons dat ook een recreantenteam recht heeft op goede voorzieningen
zijnde een speelveld dat in orde is en een hygiënische kleedruimte.

