Notulen 49 ste jaarvergadering VT Handbal
Datum: 13 juni 2017 – 20.00 uur
Plaats: Susteren
Aanwezig:

BSAC / Explosion 71 / HBS / Hercules '81 / Inter '69 / LimMid 1 /
LimMid 2 / Maasbracht 1 / Maasbracht 2 / Meijel / MEOS 1 / MEOS 2 / NOAV /
Posterholt / Rapiditas / HV Stramproy / Swalmen 1 / Swalmen 2

Afmelding:

Heibloem / Manual 1/ Manual 2 / Vesta/ VHC/ Wittenhorst

Afwezig:

SVM/ Bevo

1) Opening.
Monique opent de vergadering en heet allen welkom.
2) Notulen 2016.
De notulen van de jaarvergadering van 6 juni 2016 worden goedgekeurd.
Tevens wordt gevraagd om in het vervolg bij de uitnodiging voor de vergadering nog een keer de notulen van het
voorgaande jaar toe te voegen aan de mail.
3) Mededelingen en financieel verslag 2017.
De kampioenen van 2017 zijn:
Poule A:
Poule B:
Poule C:

Rapiditas 1
Rapiditas 2
Hercules ‘81

Alle drie de teams zijn aanwezig en krijgen hun prijs uitgereikt.
Het financieel overzicht van 1 juli 2016 (seizoen 2015/ 2016) wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

4) Team informatie.
In B poule stopt Rapiditas 2 en Vesta.
Manual speelt vanaf komend seizoen met 2 teams ipv 1 team.
Het 2e team wordt ingedeeld in poule C.
Leudal heeft aangegeven vanaf nu onder de naam LimMid verder te spelen.
In seizoen 2016/ 2017 waren er 26 teams (poule A-B-C/ 9-9-8 teams).
Komend seizoen 2017/ 2018 zal er wederom in 3 poules gespeeld worden.
In totaal zijn er voor komend seizoen 25 teams.
HBS is laatste geworden in poule A en heeft aangegeven graag naar de B poule te willen.
In poule B stoppen Rapiditas 2 en Vesta.
Hierdoor zou Explosion ’71 (2e plek na Rapiditas 2) naar poule A gaan.
Na onderling overleg besloten dat zij in poule B blijven.
Hierdoor promoveert er geen team naar de A poule.
Bevo is laatste geworden in poule B en gaat dus naar poule C.
Hercules ’81 is kampioen geworden in de C poule en gaat naar poule B.
Komend seizoen heeft poule A dus 8 teams, poule B 8 teams en poule C 9 teams.
De indeling van de drie poules wordt goedgekeurd.

De poule indeling wordt uitgedeeld. Aangezien er nog wat wijzigingen zijn, zal er later nog een gecorrigeerde versie per
e-mail verstuurd worden.

5) Speelweken.
Het overzicht van de speelweken en vakanties zal zsm worden toegestuurd aan Cor.
Aan Cor het verzoek om met het indelen van de wedstrijden rekening te houden met de vakantieweken en de vrije
dagen.
Meerdere teams geven aan dat ze het prettig vinden om niet meteen na de zomervakantie te beginnen met de competitie.
Hierdoor is er iets meer ruimte voor de voorbereiding.
Bijkomend voordeel is dat het seizoen op deze manier ook iets langer duurt, waardoor er meer motivatie is om te blijven
trainen.
Posterholt geeft aan dat ze het liefst zo vroeg mogelijk na de zomervakantie beginnen.
Eventuele wijzigingen in trainingsavonden en tijden graag voor 1 juli 2017 doorgeven aan bestuur & Cor.
De scholen ( zowel basis als voortgezet onderwijs ) beginnen weer op maandag 28 augustus 2017.

6) Bestuur
NOAV heeft dit jaar voor het eerst de jaarvergadering georganiseerd en de locatie van Beegden naar Susteren
verplaatst.
Dit is zonder problemen verlopen.
Zoals vorig jaar besloten zal het bestuur om de 2 jaar rouleren.
Het bestuur komt met het voorstel om deze roulatie te baseren op het alfabet, waarbij het geen rol speelt of een team al
dan niet op de vergadering aanwezig is. Hiermee gaat iedereen akkoord.
We beginnen met NOAV (nog 1 jaar te gaan) en in 2018-19 en 2019-20 zal de bestuursfunctie overgenomen worden
door Posterholt.
Mochten er 2 teams spelen onder 1 clubnaam, dan hoeft de bestuursfunctie door deze club slechts 2 jaar uitgevoerd te
worden.
Bv LimMid 1 en 2; in totaal 2 jaar bestuursfunctie ipv 4 jaar.
Zoals het er nu uitziet zal de bestuursfunctie als volgt rouleren;
NOAV / Posterholt / Rapiditas / Stramproy / SVM / Swalmen / VHC / Wittenhorst / Bevo / BSAC / Explosion / HBS /
Heibloem / Hercules ’81 / Inter ’69 / LimMid / Maasbracht / Manual / Meijel / MEOS
Door Cor wordt nog eens genoemd wat de belangrijkste taken van het bestuur zijn.
Nl het organiseren van de jaarvergadering en het bemiddelen bij evt. conflicten of zaken waar de teams zelf niet uit
komen.
Huidig bestuur NOAV:
Claudia den Bakker / 06-22987607 / cdenbakker@xs4all.nl
Monique Verreussel / 06-22559877 / mev@fei.com

7) Rondvraag
Cor vraagt of de stand in een vaste format kan worden doorgegeven;
in het onderwerp van de e-mail dient vermeld te worden, de poule, de thuisploeg en de uitploeg en de uitslag:
bv Poule A: Rapiditas - VHC (15-10)
Wederom wordt er aandacht gevraagd voor het respect naar scheidsrechters toe.
Het verzoek aan de teams en ook aan de coaches om niet allerlei uitlatingen te doen naar scheidsrechters. Dit zijn ook
vrijwilligers.
Teams/ clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een bekwame scheidsrechter.

Enkele aanwezigen stellen de vraag of Bevo komend seizoen nog zal deelnemen aan de VT competitie.
Navraag leert dat bij Bevo de vergadering hierover op dit moment nog moet plaatsvinden.
We horen zsm meer.
Mocht Bevo stoppen, dan gaat de C poule van 9 naar 8 teams.

LimMid geeft aan belangstelling te hebben voor het spelen van een toernooi.
Meerdere teams geven aan dit een leuk idee te vinden.
Het idee om evt. de competitie wedstrijden van 1 week te verzamelen en deze allemaal samen op 1 zaterdag te spelen
wordt afgekeurd.
Vragen die een rol spelen bij het al dan niet organiseren van een toernooi:
Wanneer/ welke datum? De meeste stemmen gaan op voor het najaar.
Waar? Buiten op gras wordt niet positief ontvangen. Zal dus wellicht een zaaltoernooi worden?
Wie wil graag meedoen?
Wie gaat het organiseren?
Vanuit het bestuur de vraag of LimMid dit voortraject verder op zich zou willen nemen.
Het bestuur en Cor ontvangen een bedankje. ( Waarvoor, namens Cor en het bestuur, bedankt).
De vergadering wordt gesloten.

Volgende vergadering; dinsdag 12 juni 2018 in Susteren

