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Notulen van de 67e jaarvergadering van 

handbalvereniging O.D.I.S. op 21 september 2015. 
 

1.  Opening 

Om 19.55u. opent Maurice de vergadering en heet alle aanwezigen van 

harte welkom. 

 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Fam. Hoogerbrugge, Francis van Os en fam, fam v/d Akker, fam. 

Groenewegen, Patty Ton, Dorien Bogaarts, Fam. v/d Laan, Lynn Olsthoorn, 

Eva Olsthoorn, Donna Soonius, Elise Grootscholten en fam., Jolanda 

Kester, Noa en Megan Hanemaayer, Nina van Mil, fam. Kuyvenhoven en de 

ouders van de F 1 hebben zich afgemeld. 

 

Maurice verandert de volgorde van de agendapunten, eerst komt het 

jaarverslag, daarna het verslag van de kascommissie, dan komt de 

begroting, het contributiebedrag wordt vastgesteld en als laatste het 

kiezen van de kascommissie.  

 

3. Notulen van de jaarvergadering van 6 oktober 2014 

De notulen van de jaarvergadering van 6 oktober 2014 worden 

doorgenomen, hierbij merkt Maurice op dat het stukje van Patty Ton op 

blz. 4 twee keer wordt vermeld in de notulen. 

Daarna worden de notulen goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag secretariaat 

Niemand heeft iets aan te merken op de notulen van het secretariaat 

 

4. Jaarverslag wedstrijdsecretariaat  

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van het wedstrijdsecretariaat. 

 

6.Jaarverslag scheidsrechters 

   Er is een vraag over de verenigingsscheidsrechter, die mag alles binnen de                  

     vereniging fluiten wb. de breedtesport. 

     Iemand van de bond komt kijken bij het affluiten van een wedstrijd, zo- 

     dat iemand de cursus positief kan afronden. 

7. Jaarverslag TC, kantinecommissie, Club van 100 en de 

sponsorcommissie 

Over het jaarverslag van de TC zijn geen vragen, zij zoeken nog wel leden. 

     

          Ans en Theo kunnen hun verslag van de kantinecommissie niet toelichten  
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          omdat zij met vakantie zijn. 

          Zij worden erelid, wij zullen een afspraak met hen maken om een     

          aardigheidje te brengen. 

 

          Een verslag van de club van 100 hebben wij niet ontvangen. Er worden wel    

          nieuwe leden gezocht. 

 

          De sponsorcommissie meldt dat een aantal contracten van sponsoren die  

          tenues van een team sponsoren aflopen in oktober. 

          Alhabra, Hoedbouw sluiten een nieuw contract. 

          Hummel verandert het tenue, er komt een nieuwe lijn, ook de    

          trainingspakken veranderen iets. 

          De broekjes krijgen ook een binnenbroekje ( dit kan niet anders), in  

          overleg met Petra mag hij eruit geknipt worden. 

          Het bestuur kiest het nieuwe tenue. 

          Over de oude trainingspakken beslist de sponsor. 

    

           Jeroen gaat stoppen met de sponsorcommissie, hij blijft wel het gebouw  

           doen en het beheer van de sleutels. 

8. Verslag van de penningmeester 

     De kosten: 

De bedragen in het rood zijn opvallend. 

Voor het laatste jaar dat de NHV de ecotaks gebruikt. 

De telefoonkosten zijn hoger door de Wifi. 

De gemeente is duurder geworden, er kwam een naheffing van het OZB en 

de waterschapsbelasting is duurder geworden. 

 

De opbrengsten: 

De acties zoals Koningsdag vielen erg tegen. 

Het bedrag van de sponsors was lager dan begroot, een aantal hadden al 

eerder ( vorig jaar of 2 jaar geleden betaald). 

De prijslijst in de kantine is aangepast. 

Er is een tekort van € 6700,00 

     

9. Verslag van de kascommissie 

Jolanda Ruijgt en Mariska Tanke hebben uitleg gekregen van Marco over 

de financiële situatie en hebben hun goedkeuring gegeven. 

    

10.  Begroting voor het 2015 - 2016 

Er moeten meer acties komen, waardoor meer opbrengsten. 
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Er komt van Jolanda Ruijgt een reactie dat de korfbal afgelopen al loten 

verkocht voor de Grote Clubactie terwijl de actie pas afgelopen zaterdag 

begon, dit kan Adriaan misschien meenemen in het LSO. 

Nicolet gaat stoppen met de Grote Clubactie, we zoeken nieuwe mensen 

hiervoor. Mariska v/d Knaap geeft als idee te flyeren tijdens de 

lotenverkoop. 

11.  Vaststellen van de contributie 

Er komt een voorstel de contributie te verhogen, dit betekent: 

DS: € 230,00 

A jeugd: € 185,00 

B jeugd: € 155,00 

C jeugd: € 140,00 

D jeugd: € 120,00 

E jeugd: € 105,00 

F jeugd: € 95,00 

Kabouter: € 95,00 

 

De begroting en de verhoging van de contributie worden aangenomen. 

   

12.  Verkiezing van de leden van de kascommissie 

Mariska Tanke en Jolanda Ruijgt willen nogmaals de kascommissie zijn. 

 

13.  Bestuursverkiezingen 

Simone wil nog 1 jaar het wedstrijdsecretariaat doen. 

14. Activiteiten 

We willen meer vrijwilligers gaan werven d.m.v. een campagne 

Het idee is nadat de activiteiten zijn geïnventariseerd, in oktober te 

starten om mensen te benaderen via social media, daarna een belavond te 

organiseren, een meet en greet avond te plannen en ze met een taak naar 

huis te laten gaan. 

De bedoeling is de taken op te delen in ‘kleine klussen, zodat het voor een 

vrijwilliger te overzien is wat hij moet doen. 

 

Wij werken op dit moment actief aan een veilig sportklimaat, in dit kader 

komen er 2 presentaties, nl. ‘lang leve de sportouder’ en ‘ sportief 

coachen’. 

 

En komende periode krijgt iedereen een mail die vrijwilliger is binnen 

ODIS om het VOG aan te vragen. 

15.  Wat verder ter tafel komt 

- 
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16.  Rondvraag 

Rianne vraagt hoe het zit met de teamuitjes, deze schaffen we af, dit 

moet nog wel gecommuniceerd worden naar de leden. 

Petra zoekt iemand voor de sponsorcommissie. 

Wim Aarts vertelt dat Wim Jautze is overleden. 

Liesbeth heeft nog tassen, we bekijken wat we ermee gaan doen. 

Martine de Vreede stelt voor een ouder-kind toernooi te organiseren, om 

zo ouders te binden aan de vereniging. 

 

Ferry houdt een speech om Maurice te bedanken als voorzitter. 

 

17. Sluiting 

Maurice sluit de vergadering rond 21.40 u af. 

 

 

 

       

 

 


