
 

 

 

Geachte leden, 

U wordt uitgenodigd voor de Online Algemene Ledenvergadering van RKHAV op 

30 september 2020 om 20.00 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTE1OTkxNjEtMGRmNC00ODI1LTlkMmMtMjg0OGMwNGJjOGQ3%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef8a53ea-1a1c-4189-b792-

c832dcaea568%22%2c%22Oid%22%3a%22cc43e95c-9ccb-46ed-8a0c-

e1eea0e3b69b%22%7d  

 

Leden jonger dan 16 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door de ouders. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Vaststellen notulen ALV 4 juni 2019 

5. Vasstellen jaarverslagen bestuur en commissies 

• Jaarverslag Bestuur 

• Jaarverslag kantine/bar 

• Jaarverslag Technische Commissie 

• Jaarverslag trainers  

6. Vaststellen jaarverslag penningmeester: 

• Jaarrekening 2019 

• Verslag kascommissie 

• Vaststellen contributie 2020 

7. Invulling kascontrolecommissie/notulencommissie  

8. Verkiezing bestuursleden (Sofia/Ton/Fred)  

9. Vrijwilligers (wordt toegelicht door Ruud) 

• Schets stand van zaken RKHAV in coronatijd en terugblik op afgelopen seizoen 

• VOG 

• Financiën 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1OTkxNjEtMGRmNC00ODI1LTlkMmMtMjg0OGMwNGJjOGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef8a53ea-1a1c-4189-b792-c832dcaea568%22%2c%22Oid%22%3a%22cc43e95c-9ccb-46ed-8a0c-e1eea0e3b69b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1OTkxNjEtMGRmNC00ODI1LTlkMmMtMjg0OGMwNGJjOGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef8a53ea-1a1c-4189-b792-c832dcaea568%22%2c%22Oid%22%3a%22cc43e95c-9ccb-46ed-8a0c-e1eea0e3b69b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1OTkxNjEtMGRmNC00ODI1LTlkMmMtMjg0OGMwNGJjOGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef8a53ea-1a1c-4189-b792-c832dcaea568%22%2c%22Oid%22%3a%22cc43e95c-9ccb-46ed-8a0c-e1eea0e3b69b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1OTkxNjEtMGRmNC00ODI1LTlkMmMtMjg0OGMwNGJjOGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef8a53ea-1a1c-4189-b792-c832dcaea568%22%2c%22Oid%22%3a%22cc43e95c-9ccb-46ed-8a0c-e1eea0e3b69b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1OTkxNjEtMGRmNC00ODI1LTlkMmMtMjg0OGMwNGJjOGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef8a53ea-1a1c-4189-b792-c832dcaea568%22%2c%22Oid%22%3a%22cc43e95c-9ccb-46ed-8a0c-e1eea0e3b69b%22%7d


• Vrijwilligers 

• Trainersproblematiek 

• Vertrouwenspersoon 

• Vooruitblik op seizoen 2020 – 2021 

10. Rondvraag 

 

 

Wij rekenen online op uw aanwezigheid. Het bestuur zal vanuit de kantine de vergadering 

bijwonen. Om effectief op deze manier te vergaderen willen we enkele spelregels met u 

doornemen bij aanvang vergadering  

 

 

Namens het bestuur, 

Sasja de Bruijn 

Secretaris RKHAV 

  



 

Jaarverslag Bestuur RKHAV 2019-2020 

 

Samenstelling bestuur: 

Tijdens de vorige ALV op 4 juni 2019 nam Martin Lelie afscheid als voorzitter, Peggy Pauwels, 

Monique Allefs en Ruud van Leest bleven aan als bestuurslid. Tijdens de ALV worden er enkele 

nieuwe leden voorgesteld, deze worden bijna unaniem gekozen. Nieuwe leden worden Carlo 

Thilleman, Frederic Orban, Sasja de Bruijn, Henk Gerritsen, Sofia Bouzoumita en Ton Chan. De 

rollen worden als volgt verdeeld, voorzitter Monique Allefs, vicevoorzitter Peggy Pauwels, 

penningmeester Henk Gerritsen en secretaris Sasja de Bruijn. Aangevuld met de afgevaardigde 

van de technische commissie, Carlo Thilleman (voorzitter TC), beleidszaken Sofia Bouzoumita, 

accommodatie Fred Orban, evenementen Ton Chan en vrijwilligers Ruud van Leest.   

Gaandeweg het jaar zijn drie bestuursleden vanwege privé redenen gestopt als bestuurslid, Ton 

Chan, Sofia Bouzoumita en Fred Orban.  

Algemene werking: 

Het bestuur vergadert maandelijks. Naast vaste agenda punten is er afgelopen jaar gewerkt 

rondom vernieuwen huishoudelijk reglement, vrijwilligersbeleid, sponsering, technische 

aanpassingen (nieuw materiaal) en een nieuw sleutelplan. De reguliere vergaderingen van de 

VZA worden door 1 of 2 bestuursleden bijgewoond. Twee bestuursleden volgden ook een aantal 

bijeenkomsten “Hoe om te gaan met vrijwilligers binnen een vereniging”. Daarnaast is er gewerkt 

aan positieve contacten leggen met de medegebruikers van de accommodatie HVV en Novitas al 

dan niet met tussenkomst van Stichting Invictus. De lijntjes lopen nu kort en het is prettig dat we 

elkaar weten te vinden. 

De kantine wordt op vrijdagen vast gebruikt door de voedselbank. Materialen hiervoor liggen nu 

opgeslagen in de blokhut op het terrein. Nog een hele verandering op het terrein is sloop van de 

Piet Lossie hal. 

Specifieke punten: 

Het bestuur heeft een start gemaakt met contacten leggen met trainers, inventariseren wat hun 

wensen zijn met betrekking tot training geven en/of wedstrijden organiseren. Daarnaast is er 

geïnventariseerd wat er nodig is aan nieuw materiaal en wat vervangen dient te worden. 

Oud/versleten materiaal wat nog gebruikt kan worden voor trainingen schuiven door en er wordt 

nieuw materiaal aangeschaft ten behoeve van wedstrijden. Er wordt een nieuwe hoogspringmat 

aangevraagd bij de gemeente, welke we volledig vergoed krijgen, ook wordt de kogelbak 

verlengd. Met dank aan sponsering zijn we troste eigenaars van een kogelrolbaan. De 

samenwerking met Scheldesport blijft bestaan in de vorm van uitwisseling atleten mogelijk door 

gaslidmaatschap en meeleveren van eigen trainer. Door de Coronacrisis hebben we hier verder 

geen invulling aan kunnen geven. Tenslotte waren en zijn er nog steeds de nodige zorgen 

rondom de organisatie van de wekelijkse trainingen. Vanwege persoonlijke redenen stopten 

verschillende train(ster)s definitief. Het klusteam heeft hard gewerkt om achterstallig onderhoud 

te plegen rond de baan en in de materialenhokken.  

Door de Coronacrisis en de lock down hebben de trainingen enkele maanden stil gelegen. Als ook 

enkele wedstrijden die geen doorgang konden vinden. Hiervoor zijn we gelukkig financieel 



gecompenseerd.  Het terug opstarten van de trainingen coronaproof was een hele uitdaging 

maar goed gelukt. In eerste instantie zijn er 2 thuiswedstrijdjes georganiseerd. Deze waren een 

succes waardoor we uiteindelijk ook in staat waren om het ZK coronaproof te organiseren. Door 

grote inspanningen van de TC en de hulp van vele vrijwilligers is dit uiteindelijk ook een mooie, 

sportieve dag geworden waarvoor we vele complimenten mochten ontvangen. Dit geeft het 

bestuur hoop voor de toekomst om deze voet verder te gaan. Uitgangspunt is daarbij wel dat we 

verwachten om met een gestructureerde aanpak van het vrijwilligersbeleid, dankzij meer 

vrijwilligers, een nog bruisender vereniging tot stand kunnen brengen! 

  



Jaarverslag kantinecommissie RKHAV 2019 

 

In 2019 is de kantine bij 6 wedstrijden. Vanaf 2019 zal de bar niet open zijn tijdens de coopertest, 

dit i.v.m. zeer lage opkomst/opbrengst. Daarnaast heeft de kantine bij de Moerschanscross 

kantine op locatie gedraaid. Ook voor andere sport-gerelateerde bijeenkomsten werd de kantine 

gebruikt, te weten in de voorbereiding van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen en de Vestingcross.  

 

Helaas moeten wij als coördinators nog altijd constateren dat communicatie te wensen over laat. 

Dit is met name bij (ver-)huur een probleem.  

Reserveren van de accommodatie verloopt sinds enige tijd via de website van Invictus. Helaas 

wordt dit nog altijd slechts mondjesmaat teruggekoppeld. Ook van het gebruik binnen de eigen 

vereniging, door Invictus, en wellicht nog anderen (?) hebben wij geen overzicht. Naar ons idee is 

er daardoor onvoldoende zicht wat er wordt verbruikt en door wie. Gebruikers weten hun weg in 

de kantine naar glazen, kopjes en drank altijd wel te vinden. Helaas blijft de vuile vaat naderhand 

regelmatig op de bar of aanrecht staan en gaat afval zoals koffiegruis in de vuilnisbakken 

stinken/schimmelen. Vaak is niet meer te achterhalen wie de gebruiker was.  

 

Nieuwe aanwas van vrijwilligers is en blijft een probleem helaas. Er is door bestuur wel actie 

ondernomen onder volwassenen of er animo is voor kantinedienst, echter nieuwe aanwas hieruit 

blijft uit. Tot nu toe stoppen er meer vrijwilligers als dat er bij komen. Dit is een aandachtspunt 

en zal dit ook moeten blijven, anders zullen we mogelijk genoodzaakt zijn de keuken/ kantine 

tijdens wedstrijden te sluiten.   

 

Daarnaast blijft de inkoop een punt van aandacht. (Het blijft lastig inschatten wat er per 

wedstrijd nodig is. Ondanks zorgvuldige afweging bij de inkoop constateren we helaas toch dat 

veel goederen over de datum gaan. Daarnaast is ons assortiment nog altijd niet hetzelfde als dat 

van Novitas (en v.v.). Verzoek tot overleg met deze club wordt door Novitas niet op gereageerd, 

wat samenwerking niet ten goede komt. Wij willen daarom nogmaals dringend verzoek doen aan 

ons bestuur om Novitas nogmaals uit te nodigen voor een overleg. Daarnaast zouden wij het 

waarderen dat zij hun deel van de berging fatsoeneren. Wij doen moeite om alles netjes op te 

ruimen, hun voorraad staat overal neer gezet. Koelingen van beide organisaties zijn af te sluiten 

met eenzelfde sleutel, dus we zullen er beiden op moeten vertrouwen dat er niks bij elkaar 

genomen wordt, al dan niet per abuis. Navragen bij leverancier of dit veranderd kan worden? 

Plakkaten op de koeling zijn inmiddels geplakt.) 

 

Schoonmaak: 

Tijdens ledenvergadering in 2019 is dit onderwerp ter sprake gekomen. Invictus heeft toegezegd 

het gebouw 2 keer per jaar te laten schoonmaken. Ons is onduidelijk of dit ook gebeurt en 

wanneer deze momenten zijn. Ook hier ontbreekt het aan samenwerking/ communicatie met 

andere gebruikers waardoor wij de indruk hebben dat dit altijd voor ons is.  



Overigens zijn wij van mening dat niet iets is wat alleen door onze vereniging gedragen moet 

worden (financieel). Ook Novitas zou een bijdrage mogen leveren, natuurlijk in verhouding tot 

hun gebruik van de kantine. Ook is door vrijwilligers geconstateerd dat HVV onze kliko’s vult. Wat 

is hierover afgesproken?  

 

 

Het financiële stuk van de kantine zou bekend moeten zijn bij de penningmeester.  

 

 

 

 inkopen omzet netto-inkomsten 

2015 3.649,78 6.905,26 3.255,48 

2016 3.493,28 6.193,15 2.699,87 

2017    

 

 

Sept 2020 

Ilse Bouwhuizen 

Vivian Quaak 

Carien Wijna 

  



Jaarverslag MILA training 

Op maandagavond train ik de Mila groep junioren van 18u30 tot 19u45. 

Doorgaans zijn er 10 á 15 junioren aanwezig bij deze training. 

De junioren variëren van ongeveer 11 tot 18 jaar oud (D/C/B/A) 

Aanvang is 3 rondjes warmlopen, gevolgd door strekken. 

Vervolgens warming-up oefeningen, soms wat core-stability. 

Dan volgt de loopscholing en tenslotte de interval series. 

Meestal doen we 1 of 2x per jaar een etentje met deze groep. 

Maar vanwege huidige tijd hebben we dat maar even uitgesteld. 

 

 

Jaarverslag Junioren training 

Dit jaar gooide Corona zowel op de training als op de wedstrijd veel roet in het eten. 

Veel aanpassingen moesten gemaakt worden en creativiteit werd gevraagd. 

Wedstrijden gingen niet door. 

Uiteindelijk kregen we groen licht voor terug te trainen, Yes daar hebben we zin in. 

Op een verantwoorde manier en met veel Dethol en desinfectiemiddel. 

Heb ik op: Dinsdag een maximum groep tussen de 15 A 20 kinderen. 

En Donderdag 20 tot 26. (Meestal zijn ze hier er ook altijd allemaal      ). 

Heerlijke drukte een Fantastische groep. 

De leeftijds categorie is Vanaf D tot A.jun 

Met uitzondering van 1 senior en 1 Master. 

Verder hebben wij ook nog 2 Trainings wedstrijden georganiseerd. 1 daarvan was een 

evenement waar werpers aan mee konden Doen want dat was door throwing Amsterdam 

georganiseerd. 

De andere hebben we helemaal zelf georganiseerd en die was voor pupillen en junioren(alle 

categorieën dus). 

Met dank aan de TC en Bestuur dat we dit mochten doen en de hulp van TC voor organisatie. 

 

Mvg namens de junioren trainster de Dinsdag/Donderdag/Zaterdag groep 

Audrey 


