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1 JAARVERSLAG BESTUUR

Algemene informatie.

Voorstel nieuw bestuur:
Voorzitters: Ilse Geurts en Lennie Bankers
Secretaris: taken zijn verdeeld onder bestuursleden
Penningmeester: Rick Hubers
Algemeen bestuurslid: Rik van der Zanden, Max van der Zanden en Geert Staal

Het bestuur bedankt Carlus en Rob voor de vele jaren waarin ze in minimale bezetting het bestuur
hebben gevormd van HV de Sprint. Tevens een bedankt voor het besturen van de vereniging tijdens de
coronaperiode waarin flexibiliteit en creativiteit vaak gevraagd werden. Bedankt.

De ledenadministratie werd verzorgd door Joep Verstegen. Het ledenbestand per 1-1-2022 bedroeg 209
leden en per 31-12-2022 208 leden.

Verslag van het bestuur.

Afgelopen mei is er na 1,5 à 2 jaar corona weer een ALV geweest waarin het toenmalige bestuur een
oproep deed voor nieuwe bestuursleden. Zowel Carlus en Rob hadden aangegeven te gaan stoppen als
bestuurslid. Tijdens de ALV werd al snel duidelijk dat Rick Hubers zich had aangemeld als
penningmeester. Ilse en Lennie gaven aan meer informatie te willen over het toetreden tot het bestuur
en ook Max en Rik willen het team versterken. Daarnaast werd Geert nog benaderd, hij had zich via het
aanmeldformulier van vrijwilligers gemeld.

Op 27 juni hebben zij als ‘werkgroep bestuur’ een eerste vergadering gehad om te inventariseren wat
ieders rol gaat worden, welke taken er liggen en een begin te maken in het vormen van een nieuw
bestuur. Het eerste half jaar hebben we veel overleg gehad met Carlus en Rob om alle taken en
bijkomstigheden inzichtelijk te krijgen. Daarnaast hebben we een bijeenkomst met alle werkgroepen en
commissies georganiseerd om vanuit hen input te krijgen welke koers we als club willen gaan varen,
maar ook welke punten er bij elke commissie liggen, waar wij als bestuur iets mee kunnen.

Enkele verbeterpunten die opgepakt zijn na de bijeenkomst met de werkgroepen zijn:
- Het digitaliseren van het aanmeldformulier voor leden op de website
- Het controleren van de bestelde materialen bij sportpunt door het materialenbeheer
- Het opzetten van “ouders-graag-gezien” voor het werven van vrijwilligers voor vacatures of

taken binnen de werkgroepen
- Het oprichten van een whatsappgroep om de communicatie tussen de commissies

laagdrempelig te houden en daarnaast naar behoefte een vergadering met het bestuur en de
commissies om wensen en verbeterpunten te bespreken.
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Verder zijn er uit de vergaderingen met het bestuur en de commissies enkele pijlers gekomen die wij als
bestuur willen nastreven.

1. Behouden en werven van (nieuwe) leden
2. Behouden en werven van (nieuwe) vrijwilligers
3. Bestuur vormgeven

Onze doelstelling voor de komende jaren zal deze pijlers ondersteunen. Het is geen geheim dat onze club
financieel gezond is en we willen dan ook gaan onderzoeken hoe we duurzaam in onze club kunnen
investeren zodat we onze leden en vrijwilligers behouden en sportieve jaren tegemoet gaan.

Als bestuur is de doelstelling voor komend jaar om een overzicht te krijgen in de financiën van de Sprint
in een “corona-vrij” jaar, waarin weer activiteiten, zoals een jeugdkamp, kaderavond, jubileum en het
voortzetten van de clinics voor ledenwerving, worden opgepakt. Dit zal ons een beter beeld geven wat
dit financieel doet met de club, maar ook wat het ons oplevert op kwantitatief niveau, denk aan: aantal
leden en het aantal vrijwilligers. En op kwalitatief niveau: De beleving binnen de club, de betrokkenheid
van leden en het handbal plezier.

Verder hebben we dit jaar stilgestaan bij de stijgende prijzen wat invloed heeft op velen van ons. Hierbij
hebben we, via een algemene mail aan alle leden, de mogelijkheid geboden om met het bestuur of de
vertrouwenspersoon (Fanny van Kessel) contact op te nemen mocht het betalen van contributie lastig
zijn of worden in de toekomst.

Ook vinden wij als bestuur de waardering naar alle vrijwilligers en kaderleden enorm belangrijk.
Afgelopen jaren is er door het bestuur geen kaderavond georganiseerd vanwege corona. Wij willen dit
graag weer oppakken, dus zijn we bezig met het organiseren van een dag waarbij we alle vrijwilligers,
ook die in 2021-2022 actief zijn geweest, willen bedanken voor hun inzet.
Daarnaast bestaat de sprint dit jaar 45 jaar, dus plakken we er op die dag een mooi jubileumfeest aan
vast, waarbij ook alle leden betrokken worden! Dit in samenwerking met de AC.

Momenteel komen we maandelijks samen om taken op te pakken, te verdelen en invulling te geven aan
alle bestuurstaken. We staan open voor vragen, feedback en versterking.

NHV
Vanwege het bekleden van nieuwe functies en taken hebben we ons nog niet kunnen verdiepen in
eventuele bijeenkomsten vanuit de NHV. Belangrijke berichten vanuit NHV worden tijdens
bestuursvergaderingen gedeeld en waar nodig actie op uitgezet.

Gemeente Deurne
Recente overlijden van Christ. Hij was een gewaardeerd beheerder die de club graag een handje
meehielp tijdens trainingen en wedstrijden.
We zijn ons bewust van stijgende energieprijzen, dit heeft vooralsnog nog geen invloed op onze zaalhuur.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en vertrouwenspersoon
In verband met het borgen van de veiligheid van onze jeugdleden en aansluitend bij de landelijke trend,
worden vrijwilligers die met kinderen werken gescreend. Tot op heden hebben alle coaches en trainers
een VOG aangevraagd en zijn deze in het bezit bij Ilse Geurts.
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De Werkgroep Trainers zal aangeven wanneer er voor nieuwe mensen aanvullende verklaringen
noodzakelijk zijn. 

Niobe
Spelers uit Niobe zijn helemaal geïntegreerd in onze club en ook het trainen in Asten is opgeheven. Het
idee is vanuit de PR-commissie ontstaan om in Asten op de basisscholen clinics te gaan organiseren. Dit
zal nader toegelicht worden in het jaarverslag van de PR-commissie.

Openstaande vacatures
● Algemeen bestuurslid
● Trainers (o.a. C-jeugd, assistent)
● Officiële scheidsrechters
● Leden werkgroep scheidsrechters, begeleiders scheidsrechters
● Leden Sponsor Commissie
● Leden PR Commissie
● Toernooicommissie, koningsspelen (beide 1 x per jaar)
● Clinics organiseren op basisscholen
● Flyer ontwerp
● Website bijhouden
● Fotograaf
● Secretaris WT

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig maar geeft een indruk van het verenigingswerk waarvoor nog
leden gezocht worden. Zie ook mail ouders/leden graag gezien. Om het belang van vrijwilligers binnen
de vereniging nogmaals te benadrukken, willen we iedereen vragen of men nog eens naar de lijst met
openstaande taken wil kijken. Mogelijk zit er een taak of activiteit tussen die jou op het lijf geschreven is.

Slot
Tot slot willen wij alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. 

Het bestuur van H.V. De Sprint.

2 JAARVERSLAG TECHNISCHE ZAKEN

2.1 Werkgroep Trainers (WT)

In 2022 bestond de WT uit onderstaande personen:
● René Bladder (voorzitter)
● Mark Bennenbroek coördinator Dames Senioren en aanspreekpunt technisch beleid
● Joep Verstegen coördinator Heren Senioren en Heren A
● Djim Giesbers, coördinator D, C en B (tot september 2022)
● Freddy van de Kerkhof, coördinator D, C en B
● Marieke Nooijen, coördinator E en F (vanaf maart 2022)
● Marie-Anette Philipsen, technisch beleid (tot september 2022)
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Opvallende zaken uit 2022

WT algemeen
Vanaf maart is Marieke Nooijen de WT komen versterken. Zij is de coörinator van de E- en F jeugd. Djim
Giebers en Marie-Anette Philipsen zijn in september gestopt met hun werkzaamheden bij de WT.
Marie-Anette blijft gelukkig wel actief als trainer bij de jeugd en DS2.
De insteek is dat de WT minimaal maandelijks met de leden van de WT vergadert en 3 tot 4 keer per jaar
aangevuld met de Technisch coördinator van dat moment. Lopende zaken worden waar mogelijk op
clubavonden in wisselende samenstelling besproken. Helaas is afgelopen periode deze frequentie niet
gehaald. Veel zaken zijn via mail/app tot stand gekomen.

Corona
Het begin van het jaar 2022 heeft voor de WT weer in het teken gestaan van Corona. We hebben
opnieuw geprobeerd om flexibel om te gaan met de steeds veranderende maatregelen, zodat passend
binnen de regels toch trainingen konden plaatsvinden. Zo is er door de E- en F jeugd getraind bij de
familie Nooijen (waarvoor wederom dank!) en is het kunstgrasveld van SV Deurne beschikbaar gesteld.
Gelukkig kon er snel in het nieuwe jaar weer gewoon in de zaal getraind worden. Begin februari is de
competitie hervat en door het langer doorspelen in het voorjaar ook nog voor de zomervakantie
afgerond.
Clinics
Door het teruglopende jeugdledenaantal en het uitblijven van nieuwe aanwas is besloten om samen met
de PR commissie, Leef en het NHV clinics te gaan opzetten op de basisscholen en BSO’s. Hiervoor is een
plan van aanpak opgesteld wat is uitgerold en er toe leidt dat we deze clinics structureel zijn gaan geven.
Namens onze vereniging verzorgt Jac Thielemans deze clinics. Voor de organisatie en contacten met de
scholen wordt hij geholpen door Piet Zegers. De clinics zijn inmiddels een succes aan het worden. Daar
waar we in 2021 op enig moment geen enkel F-jeugdlid meer hadden wordt eind 2022 weer getraind
met 15 F-jeugdleden. Wanneer we deze clinics blijven geven lijkt de aanwas van F-jeugd ook in de
toekomst gegarandeerd. Als bijvangst hopen we op nieuwe vrijwilligers vanuit de ouders van deze
jeugdleden.

Beleid Visie WT
Door de WT is een nieuwe meer jaren visie, 2017-2020, geschreven. Onderdeel daarvan was het jaarplan
2018-2019. Door de vele ad hoc zaken, de vele vacatures bij de trainers en uiteraard Corona is hier ook in
2022 weinig mee gebeurd. Inhoudelijk dient de meerjaren visie nog steeds als leidraad.

Technisch beleid
Door onderbezetting, diverse vacatures en Corona is het doel om drie keer per jaar door een meting het
niveau van de spelers en speelsters op dat moment in beeld te brengen niet gehaald. Aan de hand van
die meting kun je bepalen of en waar verbeteringen moeten plaats vinden. 
Zowel de beleidsvisie van de WT als het technisch beleid is de verantwoordelijkheid van de gehele WT.
Aanspreekpunt hiervoor binnen de WT is Mark Bennebroek.

Ontwikkeling en opleiden van onze jeugdtrainers en coaches
Het technisch beleid en de verantwoording daarvoor valt binnen de WT onder het takenpakket van Mark
en Marie Anette. Zij werken daarin nauw samen met de jeugdcoördinator. Tot de zomer 2022 is de rol
van jeugdcoördinator ingevuld door Jac Thielemans. Vanaf de zomer 2022 is deze rol overgenomen door
Antoon Bennenbroek. Jac Thielemans is coördinator van de E- en F jeugd gebleven. Dit mede door zijn
relatie met de clinics, waardoor hij de schakel tussen de clinics en de vereniging is. Daarmee is hij op
maandagavond het vertrouwde gezicht voor nieuwe jeugdleden.
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Ook in 2022 zijn de trainers weer toegewezen aan een vast team. De ervaringen zijn goed. Het vergroot
de verantwoording en betrokkenheid. De technisch coördinator heeft de taak om de trainers op de vloer
te begeleiden. Daarbij coachen ze de trainer en zetten ze de trainer in hun kracht. Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat de technisch coördinator de training van een trainer overneemt. 
Het streven is dat elk team naast een trainer ook een assistent trainer heeft. Dit als ondersteuning van
de trainer maar ook als kweekvijver voor nieuwe trainers. Voor een aantal teams is dit gerealiseerd voor
een aantal niet. Voor het seizoen 2022-2023 zijn we hier beter in geslaagd. De coaches proberen we
zoveel mogelijk op te leiden en begeleiden door ze te betrekken bij de trainingen.

Zaalhuur
De WT gaat voor  een efficiënt zaalgebruik mede door de steeds stijgende kosten. Voor de jeugd tot en
met de B is in schoolvakanties geen trainen. Waar nodig kan na beoordeling en goedkeuren door de WT
worden bij gehuurd. Voor de start van het seizoen gebeurt dit ook door de seniorenteams.

Mini toernooien F jeugd
Samen met verenigingen in de regio worden toernooien voor de F jeugd verzorgd. Iedere deelnemende
verenging komt 2 x per jaar aan de beurt om dit te organiseren. Ook in 2022 verliep dit weer naar grote
tevredenheid van alle deelnemende vereniging.

Speerpunten 2023
● Begeleiden en opleiden huidig en nieuw technisch kader.
● Onkosten vergoeding jeugdtrainers evalueren en bijstellen. 
● Voor elk team naast een trainer een assistent.
● Aanvulling in WT
● Samen met de PR commissie, Leef en het NHV zorgen voor meer jeugd leden o.a door extra in te

zetten op clinics

Tot slot willen we iedereen bedanken die ons als WT heeft ondersteund in woord en daad. We rekenen
ook in 2023 weer op jullie.

2.2 Werkgroep Scheidsrechters (WS)

De werkgroep scheidsrechters in 2022:
Koen Maessen
Willem van Hoek
Marjon van Kampen

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe bondscheidsrechter mogen verwelkomen:  Jacco vd Munckhof.
Met Koen Maessen en Gerard van Bussel voldoen we dus ruim aan de leveringsplicht van 2
bondscheidsrechters (voor DS1 en HS1).

Door de minimale bezetting van de WS komen we niet tot noodzakelijke vooruitgang, we houden de zaak
draaiende door veel te fluiten (Koen) en indelingen te maken voor het fluiten van de jeugdwedstrijden
(Marjon).
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Ook worden er externe scheidsrechters gezocht voor DS2 wedstrijden indien deze niet door onze eigen
seniorenteams/begeleiders gefloten kunnen worden.

Het aanbieden van een cursus voor jeugdleden m.b.t. het fluiten van de E en
D jeugd lukt momenteel niet.
Maar gelukkig boeken we wel degelijk vooruitgang door de dames B en enkele heren B-leeftijd deze
wedstrijden met begeleiding te laten fluiten.
Het fluiten doen ze in 2-tallen zodat ze er ook in het veld niet alleen voor staan
en ze samen hun ervaringen kunnen bespreken.
Zo wordt het dus een soort praktijkcursus en wordt het voor deze jeugd steeds normaler om een
wedstrijd te fluiten.

In samenwerking met PR Rikie hebben we ook scheidsrechters en tijdwaarnemers  geleverd voor het
Peelland Kersttoernooi.
Dit toernooi ging na 2 Coronajaren weer eens door en De Sprint heeft hierin een vooraanstaande rol
gekregen.

Voorheen hadden we ongeveer om de zes weken een bespreking maar het laatste half jaar bleek in de
praktijk dat de aandachtspunten/urgente zaken per app besproken konden worden om de zaak (zoals
eerder vermeld) draaiende te houden.

2.3 Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat was in handen van Carlus Geboers (zaal- en veldcompetitie) en Mark Kuunders
(bekercompetitie).
De standen in de diverse competities is:

Competitie Team Plaats op ranglijst

Voorjaars veldcompetitie De Sprint DB1 2
De Sprint DC1 1
De Sprint D1 4
De Sprint D2 2

Najaars veldcompetitie De Sprint DB1 1
De Sprint DC1 3
De Sprint DC2 2
De Sprint D1 1
De Sprint D2 3

Lopende zaalcompetitie De Sprint DS1 6
De Sprint DS2 5
De Sprint HS1 3
De Sprint DB1 7
De Sprint DC1 2
De Sprint GC1 8
De Sprint D1 3
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De Sprint D2 7

Bij het schrijven van dit jaarverslag was de zaalcompetitie nog niet afgelopen.
Voor de E jeugd wordt geen stand bijgehouden.
De F-jeugd speelde regelmatig in toernooivorm tegen leeftijdsgenoten.

De DS1, HS1 and DB1 spelen nog in de bekercompetitie.

3 JAARVERSLAG FINANCIELE ZAKEN

3.1 Jaarverslag financiële zaken

Het betreft aparte bijlagen die tijdens de ledenvergadering uitgedeeld worden: Balans en
exploitatierekening.

3.2 Sponsorcommissie (SC)

Marieke Berkers is gestopt bij de sponsor commissie.
Rikie Geurts is aangesloten bij de SC.

Door de onzekere tijden door o.a. corona en nu weer een nieuwe crisis hebben we niet actief gezocht
naar sponsoren, gelukkig zijn de meeste sponsoren ons trouw en blijven ze ons steunen.

We zijn natuurlijk altijd op zoek naar sponsoren , hoe klein ze ook zijn.  Je kunt al voor € 25,- je naam op
de website laten plaatsen.
Weet je iemand in bv. Je familie-buren of vriendenkring, laat het ons weten en wij zullen dit verder
oppakken.

Komend seizoen zullen we ook alle teams weer in nieuwe tenues steken na 4 Jaar.

i.v.m. het 45 jarig bestaan zijn we op zoek naar sponsoren om een leuke actie op te zetten, wat dit zal zijn
willen we nog even voor ons houden. Wel hebben we hiervoor ondertussen 2 sponsoren gevonden nl.
Plus supermarkten en Fysiopraktijk Jansen. Verder gaan we de twee grootste sponsoren van het komend
seizoen  nl: Agro ICT en HTB Accountants   hier als dank voor hun verdere sponsoring gratis bijplaatsen.

3.3 Kledingacties

3.4 TID

Vanuit De Sprint hebben Carlus Geboers, Wim van Haandel en Hans van Horne plaats genomen in de
beheersgroep van Textiel Inzameling Deurne. Gerard Schrama heeft op uitvoerend vlak, samen met Hans
van de Mortel, een flinke inbreng gehad.
De eerste jaarvergadering na de Corona periode vindt plaats in maart, dus na de jaarvergadering van De
Sprint.
De huidige vergunning loopt tot 1 januari 2024. Na de zomervakantie wordt een nieuwe vergunning
aangevraagd.
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De financiële opbrengst voor H.V. De Sprint is zichtbaar in de financiële cijfers van onze penningmeester.

3.5 Eigen huis-aan-huis kleding acties.

Tijdens de kledingactie wordt er textiel opgehaald in Deurne, Vlierden en Liessel.

Op 1 oktober j.l hebben we weer kleding opgehaald. De jeugdleden hebben geflyerd. We hadden daar
bewust voor gekozen zodat we op de dag zelf hulp konden vragen bij de dames en heren.

We hadden op de dag zelf veel hulp, zowel mensen met aanhangers en bijrijders. Mensen melden zich
ook zelf aan wat super fijn was. We hebben de chauffeurs een kleine vergoeding gegeven voor de
brandstof.

We kregen deze keer bericht dat er flyers niet bij mensen aangekomen zijn. We willen daarom eens
kijken of we de flyer bij het Weekblad van Deurne kunnen voegen, om te kijken of het dan beter bereik
heeft, dat het meer gezien wordt

We mogen ook dit jaar weer gebruik maken van de bedrijfshal en weegbrug bij Familie van de Eijnden,
op de Liesselseweg, waar we heel blij mee zijn!

De kledingactie is en blijft een belangrijke inkomstenbron voor de Sprint. Het is dus belangrijk dat dit
door blijft gaan en bekendheid aan wordt gegeven.

De datums van de kledingactie staan weer op de afvalkalender,

deze zijn voor dit jaar op zaterdag 1 April en 7 Oktober 2023!

Zet ze vast op je kalender, we hopen weer op veel hulp!

Groetjes van de kledingactiecommissie, Marja, Rachelle, Kai en Lindy
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4. JAARVERSLAG ALGEMENE ZAKEN

4.1 PR-commissie

Ondanks vele pogingen bestaat de PR commissie  helaas nog steeds uit 1 persoon en dit heeft
geresulteerd in veel minder activiteiten dan voorheen. Ook is het op deze manier niet mogelijk om
voldoende activiteiten op te zetten om de club goed op de kaart te zetten.
Wel is er ondersteuning gekomen om in ieder geval clinics op te kunnen  en de website weer up-to-date
te krijgen.

Website
Deze is samen met iemand van het bestuur en Martijn ( onze website beheerder) weer eens goed
doorgenomen . We hebben er de nodige wijzigingen in aangebracht en vanaf eind 2022 kunnen nieuwe
leden zich alleen nog maar digitaal aanmelden en ook de afmeldingen  zullen digitaal gedaan worden.
Dit is een hele verbetering voor de ledenadministratie.
Ook heeft 1 persoon van elke commissie toegang  om wijzigingen door te geven aan de
websitebeheerder, zo ligt niet alles bij 1 persoon maar kunnen we taken wat gaan verdelen.

Rabo clubsupport
In 2022 heeft dit een bedrag van € 976.95 opgebracht

Facebook
We zijn als vereniging actief op facebook en hiervoor worden ook geregeld wedstrijdverslagen
aangeleverd met foto’s, dit is een mooie extra reclame.

Toernooien.
We zijn een samenwerking aangegaan met de organisatie van het PKT toernooi , een handbaltoernooi
voor groep 8 wat plaatsvond op dinsdag 27 dec. jl. Tegelijkertijd  hebben we weer het
scholenhandbaltoernooi georganiseerd voor de groepen 3 t/m 7  . Het is een mooie combinatie om dit
samen te doen. Wel willen we hiervoor het komende jaar een commissie hebben om de taken wat meer
te kunnen verdelen.

Leef Deurne
We hebben regelmatig overleg met Leef Deurne met betrekking tot ledenwerving, zei leggen ook de
contacten met de diverse basisscholen voor ons . Jeroen Rongen is vanuit Leef onze contactpersoon. De
clinics die aan het begin van het seizoen plaatsvinden zijn maar door een 5 tal basisschoolkinderen
bezocht.  Dit levert niet echt leden op maar we blijven zo wel het handballen onder de aandacht brengen
bij de scholen.

Gooi de bal door in samenwerking met NHV
Voor het 2de jaar zijn we gestart in samenwerking met de NHV om clinics te verzorgen op de diverse
basisscholen  en BSO, Gooi jij de bal door is een clinic die 3 weken op rij wordt gegeven voor groep 3 t/m
8 . Ook dit jaar blijkt het een groot succes te zijn en scholen zijn erg enthousiast over de opzet en
trainingen.  Er hebben zich op dit moment 6 scholen voor ingeschreven, de contacten met de scholen
lopen via leef wat heel goed werkt door de korte lijntjes met de gymleraren. We zitten voor nu vol t/m
maart. We hopen dat dit de komende jaren voortgezet kan worden en houden hiervoor nauw contact
met de NHV. Deze clinics leveren ons meer bekendheid op en ook weer nieuwe leden.
Dit is tenslotte de opzet van de clinics.
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De PR commissie wil eenieder bedanken die meegeholpen heeft met het laten slagen van de
ondernomen activiteiten.

Namens de PR Commissie
Rikie Geurts.

4.2 Materiaalbeheer

Afgelopen zomer hebben we de taak voor het materiaalbeheer overgenomen van Nicole en Johnny.
Nicole & Johnny, nogmaals bedankt voor de hulp bij het opstarten!

Het gebruikte systeem voor bestellingen werkt gelukkig prima, waardoor deze overdracht vrij soepel
verlopen is; contactpersonen en trainer-coördinatoren weten ons inmiddels goed te vinden!

Het materiaal qua tenues is op het moment goed op peil. Voor zowel jeugd als senioren zijn nog diverse
reserve-tenues beschikbaar – afhankelijk van de benodigde maat zal er af en toe wat nieuws besteld
worden.

Waarschijnlijk al bekend bij de meesten, maar alsnog even ter info: De Pioniers hebben een diepvriesje
geplaatst in het materiaal-hok, waar wij ook gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld om ice-packs in te
plaatsen. Graag zorgvuldig met het materiaal omgaan, maar dat spreekt voor zich!

Mochten er vragen of voorstellen zijn voor bepaalde items die gewenst zijn voor trainingen of rondom
wedstrijden, laat het ons weten.

4.3 Activiteiten commissie

Leden activiteitencommissie:
AC 2021: Huidige AC:
- Lucie van Deursen - Lucie van Deursen
- Sanne Kuijpers - Sanne Kuijpers
- Mijs van Horne - Mijs van Horne
- Ilse Geurts - Anke Bladder

Vanaf september 2022 is Ilse Geurts toegetreden tot het bestuur van de Sprint. Haar taken zijn
overgenomen door Anke Bladder.

Grote Clubactie
De grote clubactie hebben we dit jaar aangepakt door alle jeugdleden 5 fysieke loten te geven. De
opdracht was hierbij om deze vijf loten te verkopen en het geld weer mee terug te nemen. Sommige
jeugdleden hebben hierbij zelfs meer dan vijf loten verkocht. Voor de actieve seniorenleden geldt een
automatische incasso voor 5 loten. Wel hebben wij de feedback gekregen om goedkeuring te vragen bij
het lid worden van de club voor automatische incasso. Dit wordt al jaren zo gedaan maar voor nieuwe
leden is dit zo een verassing. Ilse zal dit als bestuur oppakken
De opbrengst van de GCA was: €1464,40

Jeugdactiviteit - Toverland
In maart zijn we met alle jeugdteams van F t/m B naar Toverland gegaan. Met ongeveer 50 jeugdleden
hebben we hier een leuke dag gehad. We hebben afgesloten met een frietje met snack bij de Tweespan
in de Zeilberg.

16 februari 2023 pagina 12 van 21



Jaarverslag 2022

Seniorenactiviteit - Uiteten en kroegenbingo
Als seizoensopening hebben we de seniorenactiviteit gehouden. Hierbij hebben we tapas gegeten bij
Bandidos en zijn we daarna een kroegenbingo gaan spelen in verschillende kroegen in Deurne. In teams
werd er tegen elkaar gestreden. Een leuke activiteit maar met weinig animo. Hierdoor hebben we
besloten om te kijken hoe we het de volgende keer laagdrempeliger kunnen maken.

‘Allemaal weer op zondag’ kantinefeestje
Wat begon als een laagdrempelige activatie voor de seniorenteams om bij elkaar te komen kijken, liep
dit door het enthousiasme van de teams uit tot een soort verenigingsdag. Waar de C1 s ’ochtends al
begon met hun wedstrijd, werd het steeds drukker in de sporthal. Er waren volle tribunes en het
clubgevoel heerste enorm. Er werden voor alle spelers en coaches soep met een broodje geregeld. Het
overige publiek kreeg chips, nootjes en snacks. Ook waren alle sponsoren uitgenodigd. Hiervan is een
grote groep gekomen en zij zijn goed opgevangen door de sponsorcommissie.

Pietentraining
Rondom Sinterklaas is er een pietentraining georganiseerd voor de F, E en D2 op maandagavond.
Hiervoor zijn er drie pieten ingehuurd voor één uur. Dit was inclusief snoepgoed.

Handbal scholentoernooi
Er was gevraagd om mee te helpen met het handbalscholentoernooi. Dit hebben wij mee opgepakt als
activiteitencommissie. Het was even zoeken omdat wij hier nog geen ervaring/documenten in hebben.
Uiteindelijk is dit gelukt en hebben wij samen met Rikie, Piet en Jac een mooie dag kunnen neerzetten.

Speerpunten 2023
- Voortzetten van binding binnen de club door het inzetten van de juiste activiteiten.
- Meer stabiliteit creëren binnen de activiteiten commissie. Door onder andere
o Het hebben van de juiste voorbereidingsdocumenten waardoor het organiseren makkelijker

gaat;
o Goed notuleren;
o Frequenter vergaderen;
Dit is de afgelopen jaren wat minder geweest in verband met corona en wat wisselingen binnen de AC.
- Kijken naar de mogelijkheden hoe er kan worden gezorgd voor een hogere inzet jeugdleden per
actie (zoals GCA) en daarbij mogelijkheden om hierbij minder met contact geld te werken. Bij de verkoop
van fysieke loten wordt meer geld op gehaald dan bij het online verkopen van loten. Dit blijft een punt
van aandacht.
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5. NOTULEN LEDENVERGADERING 19 MEI 2022

Datum: Donderdag 19 mei 2022
Locatie: Kantine van de Peelhorst
Tijd: 19:30 inloop

20:00 opening vergadering

Aanwezig: 31 leden.
Afgemeld: 18 leden.

1. Opening

Bijzondere jaarvergadering:
o over periode van twee jaar;
o corona;
o competities niet doorgegaan.

Beleving/verbinding in/met de club minder of weggevallen;
o qua ledenaantal mogen we niet klagen.

Wel minder senioren, maar meer jeugd;
o minuut stilte wegens overlijden van erelid en lid van verdienste:

 Betsy Seykens
 Miny geurts;

o Lage opkomst vergadering;
o Carlus en Rob zijn aftredend, noodzaak voor club om nieuw bestuur te vinden;

2. Notulen ALV 2020
- Geen vragen vanuit de leden over de notulen ALV 2020
- Bedankt Lieke Kuijpers Cuijpers voor opstellen notulen.

3. Jaarverslag 2020 en 2021
Toelichting vanuit diverse commissies;
Geen vragen vanuit de leden over het jaarverslag van
o Bestuur
o Werkgroep trainers
o Werkgroep scheidsrechters
o Wedstrijdsecretariaat
o Sponsorcommissie
o Kledingactie/TID
o Kledingactie
o PR-commissie
o Materialenbeheer
o Activiteitencommissie
Dus alles is duidelijk.

4. Financieel verslag 2020 en 2021
Alleen jaarverslag 2021 uitgedeeld. Daar staan ook de cijfers 2020. Terugkijken naar 2019 heeft weinig
nut, alweer zo lang geleden omdat een coronajaar en een normaal jaar moeilijk te vergelijken valt.

- Bijzondere periode ivm corona zie je ook terug in de jaarcijfers
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Balans
o Over 2020 weinig bijzondere zaken
o In 2021 niet afgeschreven op tenues.

Want ook geen facturen aan sponsoren gestuurd nav corona
o Bedrag overgeboekt van R/C naar spaarrekening ivm rente boven 100k
o EV: 666 euro per lid
o VZ: promotie asten = saldo van HV Niobe, overgemaakt naar De Sprint.

Met als doel om de handbalsport in Asten te promoten

Winst- en verlies
o Begroting verlies
o 2020 en 2021 winst
o Begroting 2022 verlies:

je gaat er vanuit dat je alles kan doen wat je plant/wilt. Maar niet alle plannen worden
uitgevoerd door gebrek aan vrijwilligers, of activiteiten die niet doorgegaan zijn.

Begroting uitgaven 2020
o Geen kampioenen
o PR: weinig vrijwilligers, corona, dus weinig activiteiten
o Training en wedstrijd:

 Gemeente coulant geweest met de zaalhuur, zolang geen
training/wedstrijd ook geen zaalhuur betaald

 Kader is wel doorbetaald, vanwege contractuele verplichting en
enkel kaderlid stond hierop dus voor de rest ook door laten lopen

o Activiteiten: weinig, was ook weinig ruimte voor a.g.v. corona
o Materialen ;onderhoud tenues was hoger dan verwacht
o Scheidsrechters: weinig bijzonders
o Kledinginzameling: weinig bijzonders
o Bondsafdrachten: bondscontributie moeten betalen.

Alleen scheidsrechter kosten is gecrediteerd, dat is zo’n 2k.

Inkomsten begroting 2020
o Contributie: tijdens corona geen contributie geheven,

althans voor iedereen tarief van rustend lid waarmee bondscontributie betaald kon worden.
tweede lockdown alleen bij senioren, omdat jeugd wel mocht handballen.

o Tweede lockdown sponsoring wel geïnd met het idee dat het een fatsoenlijk
seizoen zou worden. helaas bleek ook dit seizoen niet door kunnen gaan

o Kledingactie:
 Kledingactie april 2020 geannuleerd, daarom fors minder inkomsten
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Begroting uitgaven 2021
o Geen jaarvergadering
o Weinig zaalhuur, dus minder kosten
o Jeugdtrainersvergoeding is omhoog gegaan, cf. afspraak
o Wel weer jeugd- en seniorenactiviteit.
o Scheidsrechtsvergoeding zijn in 2021 niet uitbetaald.

Vergeten. Gering bedrag. Idee is nu de komende vergoeding compensatie geven voor gemiste
vergoeding.

o Kosten kledinginzameling iets hoger:
naast flyers nl. ook voor kledingactie in Deurnes weekblad (2x per actie)

o Compensatie scheidsrechter kosten

Begroting inkomsten 2021:
o Geen sponsoring geïnd
o Depot en kleding actie wederom lager
o Overige opbrengsten: 800 euro van Niobe

Vragen over het resultaat 2020/2021?
o Willem: Donatie en gift zijn niet geclaimde (jeugd)trainersvergoedingen

 Na herinnering komen ze terug in resultaat bij de sprint
 Idee: makkelijker om vergoeding te claimen.
 Marie-Annette: raar dat je formulier moet indienen.
 Rob: naam invullen is al genoeg, formulier is handig om rekeningnummer te checken
 Björn: waarom niet automatisch
 Rob: mailtje is niet heel veel moeite
 Misschien wel pro-actiever doen, meer persoonlijke reactie
 Of misschien werkgroep trainers lijst laten opstellen met namen

en rekeningnummers
o Verder geen vragen, ook niet over begroting 2022

5. Verslag kascommissie
Koen namens kascommissie: akkoord
De nadere leden waren Wendy van Berlo en Gerard Schrama
De leden stemmen in met advies van de kascommissie en verlenen het bestuur decharge.
De jaarstukken worden getekend door Rob en Carlus

6. Benoeming nieuwe kascommissie
Koen is nu drie jaar geweest en treedt af;
Gerard en Wendy hebben nu twee rondes gehad;
Willem van Hoek wordt lid van de kascontrolecommissie.
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7. Begroting 2022 en vaststelling contributie
De AC heeft geen verzoek voor een begroting ontvangen;
Als er nog opmerkingen zijn over de begroting hoort het bestuur dat graag mochten de commissies de
begroting niet per mail hebben ontvangen.

Algemene kosten:
o Team- en toernooicommissie: 700, niet voor alle team begroot omdat

niet alle teams hier gebruik van kunnen maken
 Ilse: kunnen we de toernooibijdrage niet gewoon voor een activiteit

met het team gebruiken?
 Rob: voor jongste jeugd kan dit al. Ook voor senioren geen bezwaar.

Goed voor teambuilding. Vanuit dit oogpunt geen bezwaar;
 Ledenvergadering is wel akkoord.

o Verder geen vragen over algemene kosten

PR
o Clinickosten: deel voor materialen en deel voor vrijwilligers

 Volgend jaar gaat NHV hier waarschijnlijk kosten voor rekening;
 Is nu in gemeente Deurne
 Zou ook in Asten kunnen. Wel lastig qua vrijwilligers.

Bovendien, wat levert het op? Hoeveel leden komen er dan naar de sprint vanuit Asten.
 We zien groei wel de E- en F-jeugd, dus het levert wel iets op;
 Moet vervolg krijgen om handbalsport goed te begroten

AC
o Geen geld gereserveerd voor jeugdkamp.

Zal waarschijnlijk in 2022 niet plaatsvinden, aangezien het al mei is. Maar zou leuk zijn als dat in
2023 weer wordt opgepakt. Zorgt voor verbinding. Ook nu lastig om hiervoor vrijwilligers te
zoeken, want het is veel werk.

Materialen
o Vorig jaar lager, want geen afschrijvingen op tenues.

Scheidsrechters
o Vergoedingen hoger vanwege compensatie van vergeten vergoeding

voorgaand jaar

Kledinginzameling
o Wim: vergoedingen maar 300 toegenomen.
o Rob: vergoeding voor TID is de vergoedingen zijn halverwege het jaar

al verhoogd
o Wim: rekening houden met hogere prijzen
o Carlus: onkosten gaan nogal omhoog. Verhoging is al toegekend

voordat de benzineprijs zo ging stijgen.
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o Wim: vrijwilligers steekt steken er veel tijd in. Vergoeding is niet toereikend.

En hij is al op leeftijd, wie gaat dit overnemen?
De vergoedingen zijn misschien niet toereikend en de continuïteit van vrijwilligers, gezien de
leeftijd, kan in de toekomst lastig worden

o Conclusie: vergoeding blijft voor nu zoals het is.
Goed in de gaten houden en straks balans zoeken met de werkelijke kosten. Akkoord.

o Gerard: ook vergoeding voor de mensen die auto ter beschikking stellen.
Dat was in het verleden ook.

o Ilse: google docs om onkosten in te kunnen dienen.

Contributies
Minder leden. Relatief meer jeugd en minder senioren. Vandaar lager begroot dan lagere jaren.

TID
Loopt ieder jaar een klein beetje terug. Depot hopelijk weer terug naar het niveau van 2019. Verder geen
vragen.

Acties en activiteiten
Grote clubactie viel tegen. Daarom conservatiever ingeschat
o Ilse: geen trainingen en jeugd mocht niet langs de deuren,

dus communicatie was lastig, vandaar minder inkomen grote clubactie.

Enige wijziging: toernooigeld kan ook voor teamactiviteit gebruikt worden.
Ledenvergadering stemt in met de begroting.

8. Benoeming bestuur
Lies is nog formeel ingeschreven als bestuurslid. Mogelijk inmiddels uitgeschreven.
Er moet een dagelijks bestuur zijn volgens de statuten. Liefst meer om de vereniging weer in de lift te
brengen.
Zowel Rob en Carlus stoppen. Er moet dus een (volledig) nieuw bestuur komen.
Rick Hubers heeft zich aangemeld als penningmeester. Ledenvergadering gaat akkoord.
Eventuele vragen kan rick natuurlijk altijd stellen aan Rob.
Ouder Claire (Carol?) wil komen praten over bestuursfunctie
Ook Ilse Geurts wil praten over bestuursfunctie
Ook Lenny Bankers wil praten over een eventuele bestuursfunctie

Vandaag komt er geen volledig bestuur bij elkaar, maar wel graag een concreet plan met wat de
mogelijkheden zijn. En hier ook een tijdslimiet aan te hangen: voor de zomer moet er een nieuw bestuur
zijn.

Rikie: wat is er gebeurd met de namen die naar de commissies zijn doorgestuurd nav formulier dat door
Lucie en enkele andere leden nav extra ingelaste vergadering.

Hier is niets mee gebeurd. Er zijn toen namen genoemd voor secretaris. Bestuur kijkt dit nog na.
Vraag van bestuur: willen jullie tijdens pauze meedenken over eventuele invulling van het bestuur.

PAUZE
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Ilse, Lenny en Rick duidelijk;
Rik en Max gaan team versterken om te onderzoeken of bestuursfunctie iets voor hen iets
Dit team gaat nog een extra persoon benaderen vanuit lijst genoemd door Rikie

Rikie: vervelend dat er niks met opgestelde lijst gedaan is door bestuur en commissies
Willem: nieuwe ALV nodig om bestuur formeel te kiezen want leden moeten stemmen?
Carlus: ja. Voorstel: straks begint interim bestuur, die later formeel gekozen worden. Alle leden die
aanwezig zijn op de ledenvergadering mogen stemmen. Alleen bij opheffen vereniging moet minimaal
2/3 van de leden aanwezig zijn om te stemmen.

Ledenvergadering is akkoord met voorstel van Carlus;
Tijdsplan: voor zomer invulling bestuur duidelijk;
Bestuur blijft beschikbaar om zaken over te dragen en dagelijkse zaken te regelen. Per 1 september stopt
het wel echt.
Ilse, Lenny, Rick, Rik en Max gaan zelf invulling geven aan bestuur: wie doet wat.
Ilse en Carlus blijven schakelen over de stand van zaken.

9. Mededelingen bestuur/commissies
PR staat op een laag pitje.
o Website wordt niet bijgehouden, etc.
o Enige wat gebeurd is clinics. Voor de rest is geen tijd.

Rikie kan deze kar niet alleen trekken.
o Op deze manier stopt dit.

Materiaalbeheer: Johnny en Nicole stoppen. In lijst van Rikie/Lucie staan twee namen. Carlus neemt
contact met hen op.

Sponsorcommissie: geen opmerkingen
Activiteitencommissie: hele leuke jeugdactiviteit in toverland.
55 kinderen. Ging erg goed.

Simone wilde wel iets betekenen voor het kamp. Gaat daarvoor mensen benaderen binnen de dames
senioren. Eventueel ouders.
 Optie: kamp van één nacht.
 Activiteitencommissie kan bijspringen.
 Koen wil ook meehelpen.

Scheidsrechterscommissie:
o Willem: vele jaren gefloten. Vorig jaar gestopt. Willem bedankt.
o Jacco komt met de scheidsrechterscommissie praten.

Werkgroep trainers
o Nieuwe trainer voor de dames, begint dinsdag 24 mei.

Tijd voor iets nieuws. Dennis Ensche is nieuwe trainer.
o Antoon afgelopen zondag afscheid van genomen door dames ½.
o Volgend jaar twee damesteams en één herenteam.
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Kledingcommissie:
geen bijzonderheden, hiervoor genoemde vergoeding aan chauffeurs nemen we mee.

TID.
Vergunning is voor anderhalf jaar verlengd, omdat er wettelijke het een en ander gaat veranderen voor
kleding retour politiek. Producenten/verkopers worden namelijk verplicht retourgoederen aan te nemen.
Vanaf 2024 moet bedrijfsleven dus de kledinginzameling in orde hebben. Wat dit precies betekent voor
de TID/kledingactie is nog onzeker. Sprint moet hierbij betrokken blijven en in gesprek gaan met het
bedrijfsleven, anders gaan we de boot missen. Ook in overleg gaan met de opkopers, want ook zij gaan
hier last van krijgen.
o Rikie heeft zich aangeboden als kledingdepot.

Corinne de Wit woont in de sint jozef, haar eventueel benaderen als
kledingdepot.

o Wim, Gerard en Mark bedankt voor kledingdepot.

Uitnodiging jaarvergadering stond niet op de site. Was vergeten. Stond niet op checklist. Dit is nu
aangepast. Volgend jaar moet dit dus goed gaan.

10. Beker van Kees

Joep neemt het woord, heeft de beker twee jaar gehad. Beker voor Kees gaat naar: Lucie van Deursen.
Lucie; van harte gefeliciteerd.

11. Jubilarissen
Nu de jubilarissen van 2021 en 2022, want vorig jaar geen vergadering
12,5 jaar lid zijn:
o Pam van horne
o Sharon vd Aa
o Marijke van Limpt
o Reinald van Gog
o Patrick Derix
o Max van der zanden
o Rik van der Zanden
o Koen Maessen
o Sanne Kuijpers
o Kaylee Leenders
o Ilse Geurts
o Rob Geurts

25 jaar lid zijn:
o Sander Kaldenbach
o Ratna Kuling
o Johan verhoeven
o Pauline Verhoeven
o Ellen Wijnands
o Judith van Lieshout-van Loon
o Piet Zegers
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40 jaar lid zijn
o Harry Meulendijks
o Mark Bennenbroek

Allemaal gefeliciteerd met het jubileum.

12. Rondvraag
De AC en PR laten samenwerken om de zaken weer op gang te krijgen?
o Zit een stukje overlap.

Maar iedereen heeft het al erg druk. Het is het overwegen waard.
o PR is lastig, er zijn geen handjes voor de organisatie.
o In teamapps en mails wordt genoeg rondgevraagd.

App heeft meer effect. Wordt wel altijd gevraagd.

Tom: lastig voor teams om scheidsrechters te leveren. Er zijn verschillende mensen die niet willen of
durven te fluiten. Die kunnen dan makkelijk andere taken doen.
Blijft lastig. Eigenlijk moet dit binnen het team zelf geregeld worden.
Blijft lastig om leden (die nu nog niets doen) bij de club te betrekken en vrijwilligerstaken uit te gaan
voren.
Ilse: is het een optie om jeugdleden verplicht een dag in het jaar te laten meehelpen?
Carlus: teamverantwoordelijkheid. Verplichten is niet altijd de goede weg.

Bestuur bedankt
o Rob bedankt carlus
o Carlus bedankt rob!

13. Sluiting, 22:33 uur
Carlus sluit de vergadering met het bedanken van Rachelle voor het notuleren en wenst de werkgroep
voor het samenstellen van een nieuw bestuur heel veel succes.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Bedankt voor de aanwezigheid bij de ALV, er is voor iedereen nog een drankje. Daarnaast ligt er een lijst
voor de ouders/leden graag gezien. Hierop kun je aangeven welke taak/taken je op zou willen pakken.
We hebben diverse commissies en werkgroepen gevraagd de taken zo concreet  mogelijk te omschrijven
inclusief tijdsbesteding. We hopen op veel aanmeldingen.
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