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Notulen van de 61e jaarvergadering van 
handbalvereniging O.D.I.S. op 28 september 2009 

 
1. Opening  

 
Om 20.15u. opent Dick van der Klis deze 61e jaarvergadering. Hij heet alle 
aanwezigen van harte welkom en geeft aan verheugd te zijn met zo’n grote opkomst. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er is een brief binnengekomen van Aad Alsemgeest met de vraag of het recreatieve of 
het prestatieve handballen bij ODIS voorop staat. Dit wordt nog nader in een 
bestuursvergadering besproken. 
Er zijn afmeldingen binnengekomen van Aad Alsemgeest, Cintha Kester en Linda van 
der Ven. André Stougje komt later. 
 

3. Notulen van de jaarvergadering van 2008 
 
Dick neemt de notulen van de jaarvergadering van 2008 door. Hier zijn geen op- of 
aanmerkingen over. De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 

4. t/m 9.   Jaarverslagen 
 
Dick neemt de verschillende jaarverslagen door. Hier zijn geen vragen over en ook 
deze jaarverslagen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 

10. Verslag van de kascommissie 
 
Sandra van Paassen en Anita de Jong hebben de kascontrole uitgevoerd. Alles zag er 
goed uit. Dick bedankt de kascommissie voor het werk dat zij verricht hebben. 
 

11. Vaststellen contributiebedrag seizoen 2009/2010 
 
Adriaan stelt voor om de contributie dit seizoen met € 5, - + 3% te verhogen. Leden 
die een automatische incasso afgeven krijgen € 5, - korting. 
Harry Bosman geeft dat hij graag een persoonlijke uitnodiging voor automatische 
incasso had gezien. Deze uitnodiging heeft echter meerdere malen in het ODIS-
nieuws gestaan. In het midden van het boekje stond een uitnodiging hiervoor, welke 
ingevuld aan de penningmeester geretourneerd kon worden. Het bestuur verwacht dat 
ouders van jeugdleden ook het ODIS-nieuws lezen. Hier staat namelijk alle informatie 
in die voor leden van belang is. 
De reden voor automatische incasso is dat ODIS voor een acceptgiro € 0,50 en voor 
automatische incasso € 0,05 betaald. Dit is dus veel goedkoper. 
Monique Stet vindt een verhoging van 3% nogal veel en vraagt wat hier de reden van 
is. De verwachting is dat de subsidiekraan dichtgedraaid wordt. Ook zal de zaalhuur 
komende jaren flink omhoog gaan. De zaalhuur in De Lier wordt flink gesubsidieerd, in 
Naaldwijk betalen verenigingen veel meer zaalhuur. Ook de bondscontributie gaat 
ieder jaar met de inflatie omhoog. 
Linda van der Klis geeft aan dat de contributie bij ODIS niet hoog is in vergelijking met 
andere verenigingen. 
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Na verhoging zullen de contributiebedragen er als volgt uitzien: 
Senioren : € 171, - 
A-jeugd : € 132, - 
B-jeugd : € 108, - 
C-jeugd : €   98, - 
D-jeugd : €   82, - 
E-jeugd : €   65, - 
Recreanten : €   98, - 
Het contributievoorstel wordt aangenomen. 
 

12. Jaarverslag van de penningmeester 
 
Adriaan neemt het exploitatieoverzicht door en geeft daar waar nodig uitleg. 
De kantine heeft beter gedraaid dan vorig seizoen, we hebben een aantal grote 
evenementen gehad met mooi weer. 
De reis- en verblijfkosten voor trainers is lager dan begroot. De trainer van de 
damesselectie is halverwege het seizoen gestopt. Theo van Geene heeft hierna de 
selectie getraind. Hij heeft echter aangegeven, de vergoeding die hij hiervoor zou 
ontvangen te besteden aan de jeugd. 
De kosten voor inventaris betreffen de aanschaf van een nieuwe frituurpan, een 
koffiezetapparaat en een vaatwasser. 
Anneke Haring vraagt waarom de kosten voor het ODIS-nieuws zo hoog zijn, terwijl 
het boekje nog maar 1x in de vier weken in plaats van om de veertien dagen uitkomt. 
De advertentiepagina’s waren al gedrukt voor afgelopen seizoen, deze kosten zullen 
dit seizoen lager zijn. Wel zijn de portokosten per boekje hoger, omdat de boekjes 
meer pagina’s bevatten. 
Petra van de Laar vraagt of het mogelijk is de advertenties ook op de site te zetten. De 
sponsorcommissie zal nagaan of dit haalbaar is. 
Er staat een behoorlijk bedrag aan reserveringen. Dit bedrag is gereserveerd voor 
zaalhuur verhogingen de komende jaren. 
Als de zaalhuren snel stijgen, kan er eventueel in de afschrijvingen geminderd 
worden. 
Petra van de Laar vraagt of er al een bedrag gereserveerd is voor het komende 
jubileumjaar. Een deel van de reserveringen kan ook hieraan besteedt worden. 
 

13. Begroting voor het jaar 2009/2010 
 
Het exploitatietekort dat voor komend seizoen begroot is, kan hopelijk opgevangen  
worden met opbrengsten uit acties en de kantine. 

 
 

14. Verkiezing van de leden van de kascommissie 
 
Vivienne van Ruijven heeft zich afgemeld als lid van ODIS en zit dus niet meer in de 
kascommissie. Sandra van Paassen zit al drie jaar in de kascommissie, zij stopt er nu 
mee. Sandra wordt bedankt voor haar inzet. 
Astrid v.d. Burg en Marion Vermolen zijn bereid gevonden plaats te nemen in de 
kascommissie, zodat de kascommissie komend seizoen bestaat uit Anita de Jong, 
Astrid v.d. Burg en Marion Vermolen. 
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15. Bestuursverkiezingen 

 
André van Zon en Marian van der Meijs zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden voor 
een nieuwe periode herkozen. 
Irma Olsthoorn is aftredend, maar stelt zich niet meer herkiesbaar. Liesbeth van 
Beurden is bereid gevonden de functie van Irma over te nemen. Zij is vanavond niet 
aanwezig maar wordt onder applaus gekozen tot voorzitter jeugd. 
Dick bedankt Irma voor het vele werk dat zij de afgelopen 10 jaar als voorzitter jeugd 
voor de vereniging heeft gedaan. Zij heeft vele uren bij ODIS doorgebracht en heeft 
bijna een deurdrempel versleten. Als dank voor haar inzet overhandigt Dick Irma een 
groot boeket bloemen en een cadeaubon. 
Irma geeft aan het werk altijd met veel plezier gedaan te hebben. Zij heeft twee 
dochters die handbalden, beiden hebben echter hun lidmaatschap opgezegd. Het 
wordt nu dus tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders. Zij is blij dat 
Liesbeth haar taak over wil nemen, Liesbeth is ook meer bekend bij de jongere leden 
en hun ouders. Irma wenst Liesbeth veel succes toe. Ook geeft Irma aan nog wel een 
jaar actief te blijven in de kantine- en jeugdcommissie.  
 

16. Activiteiten 
 
Petra van de Laar geeft aan dat de activiteitencommissie volgend jaar niet in de 
huidige vorm wordt voortgezet. Een aantal commissieleden wil er na dit seizoen mee 
stoppen. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden, met nieuwe frisse ideeën, voor de 
activiteitencommissie. Karen van der Meijs vraagt wat er van de activiteitencommissie 
verwacht wordt. Anneke Haring stelt voor om het bedrag van € 50, -, dat ieder team 
elk seizoen ter beschikking krijgt voor activiteiten, te verhogen. Teams, waaronder 
ouders, leiding of trainers, kunnen dan ook zelf leuke uitjes organiseren.  
Dick vindt dat de activiteitencommissie wel moet blijven bestaan om voor alle 
leeftijden iets te organiseren. Hij stelt voor dat de activiteitencommissie, de 
jeugdcommissie en enkele bestuursleden een keer bijeen komen om hierover te 
brainstormen. Misschien hebben ouders van jongere leden wel interesse in de 
activiteitencommissie.  
ODIS was van plan om met zoveel mogelijk leden naar het Holland toernooi te gaan 
i.v.m. het 60-jarig bestaan. Dit toernooi gaat dit jaar echter niet door. Er zal een 
alternatief bedacht worden. 
 

17. Wat verder ter tafel komt 
 
Monique Stet vraagt of het mogelijk is een voorbeeldwedstrijdformulier op de site te 
zetten. We krijgen nu nogal wat boetes omdat de formulieren door coaches verkeerd 
ingevuld worden. Er zal een overzichtje gemaakt worden voor coaches, hoe de 
formulieren op de juiste manier ingevuld moeten worden.  
Harry Bosman geeft aan dat er in het ODIS-nieuws vermeldt staat welke ouders er 
moeten rijden. Dat ouders hiervoor aangewezen worden vindt hij een prima idee. Hij 
vindt het echter te ver gaan dat jeugdleden verplicht worden een spelleidercursus te 
volgen en na het behalen van het certificaat ook wedstrijden moeten fluiten. 
Dick antwoord hierop dat verenigingen vanuit het NHV verplicht worden om 
scheidsrechters te leveren. Niemand wil echter een scheidsrechterscursus volgen. 
Zonder scheidsrechters kunnen we niet ook niet spelen.  
Petra Overdevest, Stefan Giehl, Patrick Lansbergen, Dave Stet en Cintha Kester 
hebben afgelopen jaar een scheidsrechterscommissie gevormd om te proberen het 
scheidsrechtersprobleem op te lossen.  
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Petra vertelt dat zij en Dave naar de Westlandse scheidsrechtersbijeenkomst zijn 
geweest. Bij andere verenigingen beginnen ze bij de jeugd met het verplichten van 
een spelleidercursus en op latere leeftijd een scheidsrechterscursus. De ervaring bij 
deze verenigingen is dat leden het gewoon vinden dat ze deze cursussen moeten 
volgen.  
Vanuit de Westlandse samenwerking willen ze ook begeleiders voor scheidsrechters 
op gaan leiden. Degenen die net een cursus afgerond hebben, hebben begeleiding 
nodig om wedstrijden te evalueren en formulieren in te vullen. Ook kunnen deze 
begeleiders coaches en ouders langs de lijn, die vervelende opmerkingen maken, 
aanspreken op hun gedrag. 
We hebben nu 18 leden die een spelleidercursus volgen. Als deze leden over een 
paar jaar de scheidsrechterscursus doen, hebben we goed opgeleide scheidsrechters 
binnen onze vereniging. Er zal wel rekening gehouden worden met leden die het 
fluiten echt niet aankunnen. We hebben nu echter wel een jaar of twee à drie te 
overbruggen, voor deze scheidsrechters inzetbaar zijn. Er bestaat ook de mogelijkheid 
van duofluiten. Je kunt dan zelf eventueel een partner uitzoeken. 
Anneke Haring is ook bij enkele cursusdagen aanwezig geweest. Zij heeft dit als 
positief ervaren. Ook bij jeugdleden komen er discussies op gang over het fluiten van 
wedstrijden. 
Veel jonge scheidsrechters werken op zaterdagochtend. De C-jeugd gaat tweede helft 
veld op zondag spelen. Hierdoor kunnen andere teams later gaan spelen. 
Ellen van Paassen vraagt hoeveel wedstrijden er door de bondsscheidsrechters 
gefloten moeten worden. Alleen Stefan Giehl heeft zich aangemeld als 
bondsscheidsrechter. De overige aangewezen te fluiten bondswedstrijden zullen 
verdeeld worden onder de andere scheidsrechters. Petra zal kijken of ze kan nagaan 
op hoeveel te fluiten bondswedstrijden dit uitkomt. 

 
 

18. Rondvraag 
 
Dave Stet meldt dat er nogal wat ouders langs de lijn commentaar geven op de 
scheidsrechter. Hij vraagt of er naar coaches en begeleiders aangegeven kan worden 
dat zij het publiek hierop aanspreken. Hierover zal een stukje in het ODIS-nieuws 
geschreven worden. Degenen die iets extreems meemaken, moeten dit ook aan Dave 
of Petra doorgeven.  
Monique Stet vindt het niveau van de training van de MEJ nogal laag. Er trainen op 
het ogenblik ongeveer 30 meisjes onder begeleiding van één trainster. Astrid Koene 
helpt Carla Kerklaan op het ogenblik bij deze training. Volgens Monique hebben 
andere ouders geen tijd om Carla te ondersteunen. De training van de MEJ is op een 
tijd dat veel ouders werken of naar zwemles moeten. Dit probleem zal meegenomen 
worden voor overleg in een bestuursvergadering. 
Liesbeth zal inventariseren welke kinderen, die op het ogenblik meetrainen, lid willen 
worden. Na drie keer meetrainen moet er beslist worden of je je wilt aanmelden als lid. 
Stefan Giehl geeft aan dat hij na de vergadering nog enkele fotosessies van 
wedstrijden van de jeugd en senioren wil laten zien. 
 

19.  Sluiting 
 
Om 21.45u. sluit Dick deze vergadering. 


