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Verslag ALV 21 november 2018 

 
Aanwezigheid: 
Bestuur: Tjark de Lange (TdL); Klaas Toes (KT); Ad Tielemans (AT); Monique Witziers (MW) 
Directie:   Norman Uhlenbusch (NU); Sjors Rӧttger (SR) 
 
Verenigingen:  AHV Achilles; Acritas; Celeritats; Conventus; DWS; De Sprint; EHV; Fulmen/Fidelitas; 
ESZV Oktopus; Havana; Hellas;  Houten; HVV’70; Leidsche Rijn; LHV; LIDO;  Nijenrodes; Oliveo; 
Olympia HGL; Otto Work Force/VOC; Reehorst; RKDES; Swift; Swift Helmond; Tachos; The Flyers; 
Volendam; Vlug en Lenig; WPK/Westlandia; Zephyr; Borhave; Westsite;  
 
MT:  Danny de Ruiter (DdR) 
Financiële Commissie (FC): Joost van Grundeken;  Laurens van Kessel  
 
Lid van Verdienste:  
 
Notuliste: Ilona Kwint  

 
 

Afwezigheid met kennisgeving:  
Jan Mackaay (lid van verdienste); Conzelo; Haarle; HV Tonegido; HV Rapiditas; HV Ventura; ABS; 
DFS Arnhem; V&S Groningen; Ron van Vliet (Topsportplatform) 

 

 
1.Opening 

 
De voorzitter Tjark de Lange opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.  
1.1 Vaststellen rechtsgeldige bondsvergadering 
 
De vergadering is rechtsgeldig met de aanwezigheid van 32 verenigingen. 
 
1.2 Benoemen stemcommissie 
Vanuit de vergadering wordt een stemcommissie benoemd. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
2.2 Mededelingen 
 
Tjark de Lange (voorzitter) meldt dat het NHV miniballen heeft gekregen van de IHF.  
Geïnteresseerde verenigingen kunnen contact opnemen met de servicedesk van het NHV. 
 
2.1 Ingekomen stukken: 
 
Er is een ingekomen stuk van Dick van Groen (Achilles) inzake het organiseren van een pilot Beach 
Handball. 
 
Er ligt binnen Achilles een voorstel om Beach breedtesport te spelen i.p.v. veldcompetitie.  
De vereniging ziet graag dat dit georganiseerd wordt. 
De veldcompetitie wordt centraal georganiseerd door de werkorganisatie en gefinancierd vanuit de 
teambijdragen van de zaalcompetitie. Achilles heeft voorgesteld om deze pilot gratis aan te bieden 
omdat er al voor betaald is. De website geeft andere informatie. 
 
In het seizoenverslag staat dat nieuwe producten vermarkt worden. Beach Handball is een nieuw 
product maar vermarkten vindt Dick van Groen (Achilles) hier niet op zijn plaats. 
Danny de Ruiter (manager verenigingsservice) meldt dat de voorinschrijving competitie Beach 
breedtesport vandaag afloopt. De Beach Handball toer, (wedstrijdsport), bestaat al een aantal jaren. 
Binnenkort wordt gestart met de Pilots Beach Breedtesport (veel inschrijvingen). Op basis van de 
inschrijvingen wordt bepaald waar de pilots plaatsvinden (Oosten, Salland, Noord, Twente).  
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Het NHV ziet dit als een nieuw aanbod. Er is meer mankracht nodig om dit te organiseren en het 
bestuur heeft een teambijdrage vastgesteld van 40 euro eenmalige inschrijfkosten. 
Dick van Groen (Achilles) is het hier niet mee eens. Als je minder mankracht inzet voor de 
veldcompetitie dan heb je deze beschikbaar voor het inzetten van Beach activiteiten. 
Danny de Ruiter geeft aan dat dit niet het geval is. Let op dat Beach Handball niet hetzelfde is als 
veldhandbal. Beach Handball vindt plaats in toernooivorm. 
 
Tjark de Lange (voorzitter) merkt op dat veldhandbal tot nu toe budget neutraal georganiseerd wordt. 
Dit zit in de contributie verwerkt. Je betaald dus ook niets extra’s.  
 
Rob van der Vecht (Westsite) is het niet eens met de voorzitter. 
De teambijdrage veldcompetitie is bij het harmoniseren van de contributie na de eenwording verwerkt 
in de contributie van de zaalbijdrage. Dat was destijds een keuze. 
Als veldhandbal vervangen wordt door Beach Handball, is het niet logisch om hier een additioneel 
tarief voor te vragen. 
Tjark de Lange (voorzitter) geeft aan dat integraal vervangen van veldhandbal op dit moment niet aan 
de orde is. 
 
Rob van der Vecht (Westsite) vindt dat je bij het promoten van een nieuw product niet meteen een 
bijdrage dient te vragen. 
Daarnaast dienen contributies goedgekeurd te worden op de ALV. 
 
Tjark de Lange (voorzitter) licht toe dat ieder half jaar besluiten worden gemaakt op basis van 
jaarplannen en begroting. De veldbijdrage zit verwerkt in de teambijdrage van alle leden die in de zaal 
spelen. Dit betekent dat leden die alleen zaalhandballen ook mee betalen aan veldhandbal.  
Rob van der Vecht (Westsite) geeft aan dat het nog niet aan de orde is om veldhandbal te vervangen 
door Beach Handball.  
Danny de Ruiter (manager verenigingsservice) bevestigt dat die discussie niet aan de orde is.  
Er worden er meer personeelsuren ingezet om Beach Handball te laten slagen en is er software 
aangeschaft om handballers Beach Handball te laten spelen. 
 
Klaas Toes (bestuurslid breedtesport en vicevoorzitter)) licht toe dat binnenkort wordt gestart met het 
maken van het beleidsplan 2020-24 waarin staat vermeld welke producten worden aangeboden tegen 
welke prijs. 
De kernactiviteit blijft de zaalcompetitie. We moeten samen bouwen aan innovatie en veranderingen 
en niet blijven vasthouden aan de oude structuur en cultuur.  
Veldhandbal is belangrijk binnen een aantal regio’s en in andere regio’s speelt dit nauwelijks.  
Wij verwachten dat Beach Handball veel breder wordt opgepakt. Beach is internationaal een 
geaccepteerde sport en veel toegankelijker. 
 
Norman Uhlenbusch (manager bedrijfsvoering) meldt dat een projectgroep contributie herziening 
benoemd is waar hijzelf ook zitting in heeft.  
Vanuit de projectgroep contributie herziening worden tijdens de voorjaarsvergadering een aantal 
alternatieven voorgelegd hoe in de toekomst om te gaan met contributies en heffingen.  
Beach Handball wordt niet vervangen voor veldhandbal. Beach Handball is een additioneel product. 
Zolang behoefte is aan veldhandbal wordt dit ook gefaciliteerd door de werkorganisatie. 
 
Er ligt een schriftelijk voorstel van Achilles welke nog niet ter tafel is gekomen in de ALV maar wel 
geaccordeerd was voor de ALV van juni 2018. 
Dick van Groen (Achilles) stelt voor hun voorstel op de agenda te zetten voor de volgende 
vergadering. 
 
Tjark de Lange (voorzitter) meldt dat hij in deze vergadering wil kijken wat men vindt van de 
teambijdrage Beach Handball en brengt dit in stemming.  
Een ruime meerderheid van de vergadering steunt het bestuursvoorstel.  
 
3. Beheer en middelen – jaarstukken 2017/2018 
 
3.1 Seizoenverslag 2017/2018 
Van het seizoenverslag is een kort filmpje gemaakt en terug te vinden op de website. 
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Daarnaast, zoals toegezegd aan deze vergadering, is een korte schriftelijke uitleg toegevoegd. Daarin 
staat vermeld wat door het NHV afgelopen jaar gerealiseerd is en wat voor het komend jaar op de 
planning staat. 
 
3.2 Seizoenrekening 2017/2018 en financieel seizoenverslag 2017/2018 
Ad Tielemans (penningmeester) geeft een korte toelichting. 
De totale inkomsten zijn toegenomen door contributies. Er zijn geen achterstanden bij verenigingen. 
Er zijn meer inkomsten gerealiseerd door subsidies en inkomsten uit kernactiviteiten (bijv. 
kaartverkoop bij evenementen). De inkomsten bij opleidingen zijn minder dan begroot.  
De indirecte uitgaven aan personeelskosten zijn toegenomen door vervanging van zieke 
medewerkers. 
 
3.3 Verslag registeraccount 
De jaarrekening is doorgesproken met de accountant en de Financiële Commissie. 
 
3.4 Aanvullende notitie Financiële Commissie (FC) 
Joost Grundeken (voorzitter FC) complimenteert de penningmeester en de werkorganisatie.  
Er is een fors financieel herstel te zien.  
De gerechtelijke procedure inzake leverancier Watersley loopt nog. De financiële consequenties 
hiervan zijn niet opgenomen. De werkorganisatie is gestart met het digitaliseren van de financiële 
administratie. Joost Grundeken (voorzitter FC) benadrukt dat het voor iedere vereniging van belang is 
om het seizoenplan op het netvlies te hebben. Hier staan waardevolle onderwerpen in. 
De FC adviseert om het bestuur decharge te verlenen voor de jaarrekening. 
 
Dick van Groen (Achilles) vraagt meer duidelijkheid te geven omtrent de voorzieningen post. 
Ad Tielemans (penningmeester) meldt dat het resultaat van € 139.000 is ontstaan na aftrek van € 
60.000 binnen de post voorzieningen. De toelichting is terug te vinden in de jaarrekening.  
Kosten die het NHV in de toekomst denkt te maken, zijn opgenomen bij voorzieningen in de lopende 
passiva.  
Waren de reserveringen niet gedaan dan was het resultaat in de jaarrekening €199.000 geweest.  
Het is alleen technisch noodzakelijk om reserveringen te maken als je ze niet hebt uitgegeven wel te 
voorzien. 
 
Dick van Groen (Achilles) vraagt waarom nationale selecties niet allemaal hetzelfde worden 
gefaciliteerd. Hierbij wordt gedoeld op de Beach Handball begeleidingsteams.  
Sjors Röttger (directeur) geeft aan dat dat in overleg is afgesproken met de stafleden. 
 
Piet Kes (Kras/Volendam) signaleert dat aan 35.000 euro boetes zijn ontvangen. Wat is hier de reden 
van? 
Dit heeft te maken met het terugtrekken van teams gedurende het seizoen en met het niet opkomen 
van verenigingen als scheidsrechter. 
Tjark de Lange (voorzitter) vertelt dat dit veel gebeurd en vraagt discipline van verenigingen.  
Opgave van teams is lastig omdat inschrijven vroeg gedaan dient te worden vanwege vroegtijdige 
aanvragen van de zaalhuur. 
 
Oktopus (studentenvereniging) geeft aan dat het lastig is vanwege de late aanmelding van studenten. 
Sjors Röttger (directeur) bericht dat voor studentenverenigingen een uitzondering is gemaakt. 
 
Er wordt opgemerkt dat de juridische kosten drie maal hoger zijn dan het jaar ervoor.   
Ad Tielemans (penningmeester) deelt mede dat dit mede te maken heeft met de kosten m.b.t. de 
rechtszaak Watersley. 
 
3.5 verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur 
De meerderheid is voor het verlenen van decharge aan het bestuur en wordt bij deze aangenomen. 
 
4. Notulen bondsvergadering voorjaar 2018 
Dick van Groen (Achilles) meldt dat hij de discussie mist omtrent AIS. 
Verplicht of onverplichte deelname? Tot welk niveau wordt medewerking/inzet gevraag?. 
Een systeem van doorbelasting ontbreekt. Om die reden heeft Achilles tegen het jaarplan gestemd. 
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Dick van Groen (Achilles) vraagt aandacht voor de start van RTC’s in Arnhem en het Oosten van 
Nederland. Toezegging is gedaan voor begin 2019 maar realisatie heeft nog niet plaatsgevonden.  
 
5. Rondvraag 
Martin Potma (Hellas) vraagt of het bestuur bezig is met de nieuwe bestuurssamenstelling na 2019. 
Tjark de Lange (voorzitter) meldt dat het bestuur druk bezig is om geschikte kandidaten te zoeken. 
 
Er wordt een vraag gesteld of het NHV een groeiende sportorganisatie is.  
Norman Uhlenbusch (manager bedrijfsvoering) geeft aan dat het NHV een stabiele sportbond is in een 
dalende markt, vooral bij teamsporten. Daarmee doen we het goed. 
Er wordt een opmerking gemaakt dat meer aandacht besteed wordt aan Beach Handball dan aan 
veldhandbal. Clubs in het westen zijn nog steeds enthousiast over veldhandbal. 
Tjark de Lange (voorzitter) merkt op dat veldcompetitie kwantitatief achteruit gaat en ingehaald wordt 
door Beach Handball maar de aandacht voor veldhandbal blijft belangrijk. 
Vanuit het NHV is er begeleiding/ondersteuning voor het aanvragen van asfaltvelden.  
Voor financiële middelen dient een vereniging contact op te nemen met gemeenten. 
Voor vragen kunnen verenigingen binnen het NHV terecht bij Danny de Ruiter (manager 
verenigingsservice). 
 
Klaas Toes (bestuurslid breedtesport en vicevoorzitter) geeft aan dat het bestuur en de 
werkorganisatie druk bezig zijn met het schrijven van beleidsplannen voor 2020-2024. Wij nodigen 
verenigingen van harte uit om mee te denken! 
 
Dick van Groen (Achilles) vraagt naar het gebruik van klevende middelen bij jeugdwedstrijden. 
Harsgebruik is een competentie van de zaalverhuurder/zaalbeheerder. Het wisselend gebruik van hars 
kan leiden tot vervalsing van deelname aan het NK zaal. 
De vereniging stelt voor om het Deense beleid hierin te volgende (tot en met de B-jeugd spelen met 
klevende middelen). Er ligt inmiddels een voorstel bij het bestuur om de gehele breedtesport harsvrij 
te maken. 
 
De verenigingen zijn steeds meer geld kwijt aan energiekosten. Tjark de Lange (voorzitter) geeft aan 
dat we hier te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen. De plaats om dit bespreekbaar te 
maken is via de bracheorganisatie NOC*NSF. Het NHV blijft dat volgen. 
 
Per 1-11-2018 is het spelregelbewijs onder blokkade in Sportlink. De afspraak was dat dit pas per 1-1-
2019 zou gebeuren. HandbalMastersz is nog niet geblokkeerd. 
 
Henne van Es (medewerker VSK) heeft rolstoelhandbal in haar portefeuille. Er komen steeds meer 
teams bij. Het NHV is in overleg met de IHF om te kijken of het NHV de organisatie van 2020 voor 
haar rekening kan nemen. 
 
Rob van der Vecht (Westsite) bedankt het bestuur en de werkorganisatie voor het afgelopen jaar. 
 
Marcel Varenhorst (Borhave) vraagt naar de criteria om Beach Handball toernooien te organiseren.  
Hij kan hierover contact opnemen met Danny de Ruiter (manager verenigingsservice). 
 
Daarnaast plaats de heer Varenhorst een opmerking dat aan het begin van de competitie de eredivisie 
trainers op gewenst niveau dienen te zijn. Zo niet dan bestaat de kans dat de vereniging een boete 
krijgt opgelegd van 10.000 euro. Hij heeft hierover nog geen terugkoppeling mogen ontvangen vanuit 
het Topsportplatform (TP). Sjors Röttger (directeur) geeft aan dat boetes nooit het doel zijn. Het NHV 
beleid voor eredivisietrainers is er op voordracht van het TP. De genoemde 10.000,- euro is de 
maximale boete binnen het NHV, hetgeen niet wil zeggen dat voor deze overtreding deze boete staat. 
 
6. Sluiting 
Tjark de Lange (voorzitter) bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en nodigt een ieder van harte uit 
om de uitzwaaiwedstrijd Dames Nederland – Angola bij te wonen. 




