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Aanwezigheid Bestuur: Tjark de Lange (voorzitter); Klaas Toes (vicevoorzitter); Ad Tielemans
(penningmeester), Bernard Bullens (secretaris); Monique Witziers (lid); Margôt Hölscher (kandidaat-lid);
Roel Goffin (kandidaat-voorzitter) .
Afwezig met kennisgeving: Sandra Heerius (lid)
Financiële Commissie (FC): Joost Grundeken (voorzitter)
Directie: Sjors Röttger en Norman Uhlenbusch
Stemcommissie: Maarten Jan de Koning en Danny de Ruiter
Notulist: Ilona Kwint
Online Verenigingen
Kwiek; De treffers; DWOW; RKDES; Voorwaarts; Helios72; Haarle; SV Rijnstreek; DWS; SV Vasse; DSVD
Deurningen; BEVO; Westfriesland SEW; Aalsmeer; ABS Handbal; Achilles; Acritas; Atlantis Dronten;
Bornebroek; BWO; De Lutte; DES’72; DSO Handbal; Dynamico; EHV; Esca; Fidelitas; Fortissimo; GeelZwart; Handbal Venlo; HBS; HCLB Baarn; Hellas; HV Margraten; Hugo Girls; HV Apollo; HV Berdos; HV
Celeritas; HV Combinatie’84; HV Con Zelo; HV Dongen; HV Duiven; HV Gemini; HV Havas; HV Heelre; HV
JahnII; HV Juliana; HV Jupiter’75; HV Niobe; HV Odis; HV Olympia’72; HV Petten; HV Tornegido; HV
Ventura; HVA; HVW Bouwcenter Centen; Kleine Sluis; Lacom’91; LHC; LHV; Lotus; <eevogels’60;
MHV’81; Nijenrodes; OHC01; Oliveo Handbal; Olympia Hengelo; PCA Kwiek; R.S.C.; Rapiditas; Reehorst;
SC Twist; SV Saturnus72; SV Zeeburg; Swift Helmond; Tachos; Unitas; V&L; V&S Groningen; Verburch;
VOC Amsterdam; Vrone; WeHave; Westlandia; Westsite; ZAP; Zenderen; Saturnus Leiden; Dynamiek
Goor, Legmeersvogels; SSV

1. Opening
Voorzitter Tjark de Lange opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze bijzondere
Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Nederlands handbal Verbond (NHV).
Vanwege de coronabeperkingen is de vergadering uitgesteld. Dit is de eerste digitale bijeenkomst in de
geschiedenis van het Nederlandse handbal.
Een hoge opkomst, maar liefst 140 personen en 92 verenigingen die vandaag vragen kunnen stellen en
mee kunnen stemmen over de besluitvorming van diverse agendapunten.
In de afgelopen weken hebben medewerkers van het bondsbureau en bestuursleden weken telefonisch
contact gezocht met veel van onze verenigingen. Aan de verenigingen werden vragen gesteld over
Covid19 en waar wij als NHV ondersteuning kunnen bieden. Dat waren nuttige contactmomenten waarbij
naast het uitwisselen van informatie, ook de emotie van de Coronacrisis doorklonk. Mensen en leden zijn
ziek geworden en in een enkel geval overleden. Dat maakt handbal weer relatief terwijl we met elkaar
hopen onze sport weer snel te kunnen beoefenen.
Bijzondere ledenvergadering inzake bestuurlijke organisatie van het NHV
Er wordt gestart met de bijzondere ALV waarbij Sjors Röttger als algemeen directeur van het NHV het
woord voert over de bestuurlijke ontwikkeling van het bondsbestuur en in het bijzonder over de aflopende
termijnen van de voorzitter (Tjark), vicevoorzitter (Klaas) en de penningmeester (Ad). Om verenigingen in
vertrouwen en vrijheid over dit onderwerp te laten spreken verlaten Tjark, Klaas en Ad de vergadering.
Tijdens de bijzondere ALV vergadering wordt besloten de zittingstermijnen van Tjark de Lange, Klaas Toes
en Ad Tielemans te verlengen.
In deze bijzondere coronatijd waarin veel onzekerheden en uitdagingen op het NHV afkomen, vraagt om
een sterk bondsbestuur. De vergadering is unaniem van mening dat de kracht van het huidige bestuur
(nog) nodig is om de komende periode het NHV te leiden.

Reguliere Algemene Leden Vergadering
Tjark de Lange start de vergadering en bedankt, ook namens Klaas Toes en Ad Tielemans, haar leden
voor het gestelde vertrouwen. Voorzitter Tjark de Lange heeft daarbij aangegeven dat het bestuur niet de
intentie heeft om de gehele termijn actief te blijven maar de tijd neemt om de nieuwe bestuursleden in te
werken in hun bestuurlijke rol. Dat maakt dat er in de komende periode sprake is van een soepele en
getrapte bestuurswisseling.
Adjunct directeur Norman Uhlenbusch geeft een korte toelichting over de organisatie van de digitale
vergadering. De stemgerechtigde deelnemers zijn geautoriseerd om hun stem uit te brengen en die
momenten worden tijdens de vergadering duidelijk benoemd en in beeld gebracht. Dat geldt ook voor de
uitkomst van de stemming. Die is zichtbaar in beeld en wordt in de vergaderzaal bevestigd door de
stemcommissie.
Vragen en opmerkingen kunnen in de chat gezet worden. Indien mogelijk beantwoorden we de vragen
meteen, andere vragen worden voorgelegd aan het bestuur ter beantwoording. Tot slot zullen er vragen
binnenkomen die we niet direct kunnen beantwoorden. Die gaan we uitzoeken en worden alsnog
beantwoord richting de vraagsteller.
De vragen, opmerkingen en reacties worden zoveel mogelijk gebundeld per agendapunt en gepubliceerd
op de Website van het NHV. Een samenvatting wordt bij de notulen van deze vergadering toegevoegd.
1.1 Vaststellen rechtsgeldigheid ALV.
Er zijn 120 personen die deelnemen aan de vergadering waarvan 74 stemgerechtigden.
1.2 Benoemen stemcommissie
De stemcommissie bestaat uit Joost Grundeken (voorzitter Financiele Commissie), Maarten-Jan de Koning
(manager competitie) , Danny de Ruiter (manager productontwikkeling en handbalstimulering) die fysiek
aanwezig zijn.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Norman Uhlenbusch meldt dat enkele vooraf ingekomen vragen inmiddels persoonlijk en direct beantwoord
zijn. Enkele vragen komen terug bij de behandeling van de agenda. Buiten de agendapunten zijn er geen
bijzondere vragen of verzoeken ontvangen.
3. WK2025 Dames, een vergezicht
Sjors Röttger geeft een korte motivatie over de kandidatuur voor het WK 2025.
De reden voor kandidatuurstelling van Nederland als medeorganisator (samen met Duitsland) is dat veel
leden onze oranje dames graag willen zien spelen. Het NHV gaat voor goud voor onze handbalsport. Het
grote handbal plezier dicht bij huis gaat veel plezier en ledenwinst brengen. Onze mooie sport wordt op
een prachtige manier gepromoot.
De IHF was erg enthousiast over onze presentatie. Ter illustratie wordt de videopresentatie gestart
waarmee het NHV samen met de Duitse Handbalbond zich kandidatuur heeft gesteld.
Inmiddels is de organisatie toegewezen aan beide landen.
De heer Hoving (We Have) vraagt of het NHV het WK nog kan teruggeven mocht er een financieel te kort
ontstaan. Het NHV gaat ervan uit dat er voldoende inkomsten binnen komen om de kosten van de
organisatie te dekken.
Tjark de Lange begrijpt de vraag van de heer Hoving. In 2012 heeft het NHV de organisatie van het EK
moeten teruggeven. Er zijn binnen het bestuur veel afwegingen gemaakt om tot dit besluit te komen. Als
NHV zijn we sterker geworden. De nationale teams presteren goed en de overheid is nauw verbonden met
handbal en de wil om evenementen naar Nederland te halen. Het NHV heeft geleerd van haar fouten. We
gaan er samen met onze leden en verenigingen een prachtig event van maken.
Marcel de Kort (DWS) wil graag meer inzicht in de plussen en minnen voor de verenigingen.
Tjark de Lange reageert dat het op dit moment lastig aan te geven is. Het WK vindt plaats in 2025. De
overheden zeggen op dit moment niets toe i.v.m. de verkiezingen die in 2021 voor de deur staan. Over
twee jaar hopen wij meer duidelijkheid hierover te kunnen geven. In de onderhandelingen met Duitsland is
afgesproken dat Duitsland de opening organiseert en dat het finaleweekend in Nederland plaatsvindt.
De inschatting is dat internationaal de finale wedstrijden uitverkocht zijn. Dit geldt ook voor de hoofdronden
in Nederland waar de dames spelen. Daarnaast verwachten wij dat de poule waarin Nederland speelt

uitverkocht gaat zijn. De andere poule wordt in een kleine zaal gespeeld zodat het event op een
verantwoorde manier georganiseerd wordt.
Marcel de Kort (DWS) vraagt tevens wanneer de deadline is voor inschrijving. De deadline is verstreken
en zoals hierboven vermeld toegewezen aan Duitsland en Nederland.
Er wordt gekeken om op zo min mogelijk locaties te spelen. Het inrichten van een hal naar internationale
standaarden kost veel geld. Vermoedelijk vindt het finale weekend plaats in Rotterdam.
Er wordt een vraag gesteld of dit niet voorgelegd had moeten worden aan de ALV?
De Duitse bond heeft contact met het NHV gezocht met de vraag om dit samen te organiseren. De IHF
heeft behoorlijke druk op het NHV uitgeoefend en op korte termijn diende er een antwoord te komen.
Daardoor was het te kort dag om een ALV te organiseren.
Het NHV kijkt er naar uit om het WK2025 samen met jullie te organiseren!
4. Strategisch plan NHV 2020+
Het Meerjarenbeleidsplan van het afgelopen vier jaar is grotendeels uitgevoerd.
Klaas Toes geeft een toelichting op de totstandkoming van het Strategisch plan 2020+.
Voor de komende vier jaar is het strategisch plan tot stand gekomen door vele gesprekken gevoerd te
hebben met verschillenden stakeholders. Danny de Ruiter, voortrekker van dit plan, is het land in geweest
en heeft veel mensen gesproken. Er is hard gewerkt om dit plan van en voor iedereen te maken.
Onze missie is om iedereen kennis te laten maken met handbal!
Altijd en overal handbal spelen, je persoonlijk verbonden voelen (community) en altijd maar beter willen
worden! Dat zijn de ambities van het NHV. We kunnen onze ambities verwezenlijken door het inzetten op
vijf strategische pijlers:
 Het verbeteren van inzicht in en relatie met (potentiële) doelgroepen.
 Innoveren en door ontwikkelen voor de sport als organisatie.
 Iedereen met handbal kennismaken
 Slagvaardig organiseren van handbal in Nederland.
 Succes boeken en vieren.
Het strategisch plan wordt vastgesteld met 68 stemmen voor, 0 tegen en 7 onthoudingen en wordt hierbij
aangenomen. Tjark de Lange bedankt een ieder die zijn/haar bijdrage hieraan heeft geleverd.
5. Seizoenplan 2020-2021
5.1 Sjors Röttger geeft een korte toelichting op het seizoenplan.
Een seizoenplan is een vertaling van het Strategisch plan naar activiteiten die we in een seizoen wille
realiseren. De 13 speerpunten voor 2020-2021 zijn keuzes die gemaakt zijn en voortkomen uit het
strategisch plan.
Door Covid19 is de handbalzomertoer ontstaan. Maar liefst 10.000 kinderen hebben kennis gemaakt met
handbal. Het NHV is nu aan het nadenken over een handbalwinter editie. Binnen de afdeling
handbalstimulering en productontwikkeling is men zeer actief en creatief bezig.
Het Seizoenplan heeft natuurlijk een relatie met de financiering en de begroting.
5.2. Toelichting penningmeester op de begroting 2020-2021
Ad Tielemans geeft aan dat het een bijzonder seizoen is. Hij heeft samen met de Financiële Commissie
(FC) gesprekken gevoerd over de begroting. In de begroting wordt defensief omgegaan met inkomsten. Zo
worden alleen sponsorinkomsten opgenomen waar een getekend contract van is opgesteld.
Het NHV heeft vanwege Covid19 gemeend om de contributieheffing op teambijdragen van 2,7% niet door
te voeren. Daardoor is een bedrag van 60.000 euro minder aan inkomsten begroot. Het is aan de
werkorganisatie om dit tekort op een creatieve manier op te vangen. De doelstelling is om met de begroting
van 2020-2021 te eindigen met een positief resultaat.
5.3 Verslag en advies Financiële Commissie over begroting.
Joost Grundeken (voorzitter FC) geeft aan dat de FC regelmatig met de penningmeester en de
werkorganisatie overleg heeft gehad. De FC ontvangt gedetailleerde financiële informatie en
managementrapportages om een zo goed en duidelijk oordeel over de financiën te krijgen.
De FC vindt dat de FC als verlengstuk van de ALV over de ontwikkelingen van het WK2025 en de
financiële risico’s betrokken moet blijven worden. Tot nu toe gaat dat goed.
De FC geeft aan de vergadering een positief advies af over de voorliggende begroting.
Petra Rooijakkers (Aalsmeer) vraagt of alle contributies en teambijdragen zijn voldaan.
Inmiddels zijn bijna alle bijdragen van vorig seizoen betaald.
Rob Straathof (Aalsmeer) vraagt of er rekening gehouden is met dubieuze debiteuren.

Er zijn geen extra voorzieningen opgenomen. We blijven in gesprek met verenigingen die moeite hebben
met betalen.
Chris van Knipperberg (Swift Helmond) vraagt wat er met de contributie gebeurt als er niet kan worden
gehandbald vanwege corona.
Dat is een vraag voor de toekomst. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan verschillende scenario’s om
toch te kunnen blijven handballen.
Wendy Hofman (Fortissimo) vraagt welke begroting nu wordt goedgekeurd.
De huidige begroting zoals deze is gepresenteerd en welke in stemming wordt gebracht.
Het tarieven overzicht over de periode van 2019-2020 blijft gehandhaafd voor de periode van 2020/2021.
Gerda Mellegers (Olympia’72) vraagt wat er dient te gebeuren met leden die binnen de risicogroep vallen.
We gaan op dit moment met elkaar door een moeilijke tijd. Wij verzoeken de verenigingen de contributie
aan de leden te blijven vragen.
Het seizoenplan wordt met 68 stemmen, 7 onthoudingen en een tegen stem aangenomen.
5.4 Vaststellen contributies en andere bijdragen
De vaststelling van de contributies en tarieven worden aangenomen met 74 stemmen voor, 2 stemmen
tegen en geen onthoudingen.
5.5 Vaststellen begroting 2020-2021
De begroting 2020-2021 wordt goedgekeurd en aangenomen met 64 stemmen voor, 4 tegen en 5
onthoudingen.
6. Seizoen 2019-2020
6.1 Het inhoudelijk seizoenverslag 2019-2020
Is vastgelegd in een filmpje dat aan de vergadering getoond wordt.
6.2/6.3 Toelichting bestuur over seizoenrekening 2019-2020 en advies accountant
Ad Tielemans (penningmeester) geeft aan dat de financiële verantwoording is gecontroleerd en
goedgekeurd door de externe accountant.
Extra inkomsten zijn gegenereerd door o.a. hogere subsidies en entreegelden van wedstrijden.
Een kleine voorziening is opgenomen voor eventuele terugbetalingen van subsidies aangezien een aantal
evenementen vanwege Corona geen doorgang heeft gevonden.
De seizoenrekening laat een positief resultaat zien van 68.000 euro.
6.4 Verslag en advies Financiële Commissie
Joost Grundeken (voorzitter) geeft toelichting en is blij met het positieve resultaat. Hij verwijst nog even
naar de eerdere toelichting over de Olympische Spelen en het WK2025.
In het nieuwe jaar vindt de selectie plaats van een nieuwe accountant.
De FC kan zich vinden in de financiële verantwoording en de toelichting en vraagt de vergadering om
decharge te verlenen aan de bestuursleden.
Marcel de Kort (DWS) vraagt of het conflict met de verhuurder in Limburg is opgelost.
Het conflict is opgelost en in het voordeel van het NHV beslist. De beroepstermijn is intussen verlopen.
Mariska Offeringa (SSV) merkt op dat het resultaat van 68.000 euro niet strookt met een eerdere
opmerking over begroting.
Het NHV vraagt niet op voorhand een verhoging van de contributie om zo een positief resultaat te behalen.
We dienen met elkaar kritisch te zijn over het uitgaven patroon.
Het garantiefonds staat nog zichtbaar op de jaarrekening met het bedrag van 525.000 en is onderdeel van
het eigen vermogen.
6.5 Vaststelling van de balans en staat van baten en lasten over 2019-2020
Het seizoenverslag en de seizoenrekening 2019-2020 worden vastgesteld met 71 stemmen voor, 0
stemmen tegen en drie onthoudingen.
6.6 Het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur
Decharge wordt verleend met 73 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.
Het bestuur bedankt haar leden voor het gestelde vertrouwen.
7. Samenstelling bestuur en statutaire commissies
7.1 Bestuur
Tjark de Lange (voorzitter) bedankt nogmaals de vergadering dat hij samen met Klaas Toes (vicevoorzitter)
en Ad Tielemans (penningmeester) nog een termijn kan invullen. Gedurende deze periode wordt
tussentijds trapsgewijs afgetreden. Dat komt uiteraard later terug in de agenda’s van komende
ledenvergaderingen.
Monique Witziers (aandachtsgebied strategie, communicatie en marketing) wordt herkozen voor een
tweede termijn met 73 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 tegenstanders.
Roel Goffin (kandidaat-voorzitter) stelt zich voor. Hij is 52 jaar, woonachtig in Born, getrouwd, twee
kinderen en van oudsher een handballer in hart en nieren. Hij is bestuurslid van Zorgorganisatie

Zuijderland. Hij geeft leiding samen met twee collega’s. Op zijn 6de jaar is hij begonnen met handballen en
heeft bij Jong Oranje gespeeld. 10 jaar lang in de Nederlandse eredivisie gehandbald en in België. Roel is
jarenlang betrokken geweest bij de organisatie van de Limburgse Handbaldagen en had zitting in de Raad
van Toezicht bij Limburg Lions. Hij wil graag een goede balans vinden tussen breedtesport en topsport en
verder bouwen aan de toekomst van handbal.
De bedoeling is om dit jaar mee te lopen als bestuurslid en dan het stokje van Tjark de Lange over te
nemen.
Fanja Jochems is blij met de toelichting van Roel Goffin en wenst hem veel succes.
Margôt Hölscher stelt zich ook voor. Haar vader is erg actief geweest binnen de handbalsport en is
hiervoor beloond als erelid.
Handbal is haar met de paplepel ingegeven. Zij is 48 jaar en woonachting in Hoofddorp. Zelf heeft ze veel
handbal gespeeld. Haar roots liggen in Aalsmeer. Zij is begeleider geweest van de jeugd, de dames en
teambegeleider bij de heren. Ze heeft veel jeugdtoernooien georganiseerd. Haar hart ligt bij de jeugd.
Margôt gaat de uitdaging graag aan om verder vorm te geven aan de ingeslagen richting binnen het NHV.
In de chat wordt gevraagd of een jaar lang inwerken voldoende is voor een bestuur positie.
Roel antwoord dat we daar achter gaan komen. Door de huidige bestuursleden en de directie wordt
voldoende tijd vrijgemaakt om nieuwe bestuursleden in te werken.
Roel Goffin wordt hartelijk welkom geheten met 73 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Hij bedankt een ieder voor het gestelde vertrouwen.
Ook Margôt Hölscher wordt positief welkom geheten met eveneens 73 stemmen voor, 0 stemmen tegen en
geen onthoudingen.
Tjark de Lange (voorzitter) heet beiden van harte welkom in het team en kijkt uit naar een fijne
samenwerking.
7.2 Tuchtcommissie
Aftredend en statutair niet meer herkiesbar zijn de heren Andre Hommen en Henk Kruse.
Er wordt gekeken of Andre Hommen voorgedragen kan worden voor een positie binnen de EHF.
De heer M. Hermans wordt gekozen voor een eerste termijn in de Tuchtcommissie met 70 stemmen voor,
0 stemmen tegen en 2 onthoudingen.
De heer mr Nick Poggenkaas wordt eveneens gekozen voor een eerste termijn in de Tuchtcommissie met
73 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.
Mevrouw mr L. Hauwert wordt gekozen als voorzitter van de Tuchtcommissie met 70 stemmen voor, 0
stemmen tegen en geen onthoudingen.
7.3 Commissie van Beroep
De heer Henk Kruse wordt benoemd tot lid van de Commissie van Beroep met 69 stemmen voor, 0
stemmen tegen en geen onthoudingen.
Tjark de Lange bedankt een ieder die is afgetreden voor alles wat zij voor het NHV hebben betekend en
wenst tevens de nieuwkomers veel succes en plezier toe in hun nieuwe rol.
7.4 Financiële Commissie
Mevrouw Eefje Groenendaal gaat haar 2de termijn in. De leden stemmen voor verlenging van de termijn
van Eefje in de Financiële Commissie met 69 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.
De heer Laurens van Kessel wordt ook voor een 2de termijn benoemd als lid van de Financiële Commissie
met 69 stemmen voor, 0 stemmen tegen en geen onthoudingen.
Als nieuw lid wordt verwelkomd voor een 1ste termijn in de Financiële Commissie mevrouw Rachelle
Philipsen. Zij krijgt 67 stemmen voor, 0 tegen en geen onthoudingen.
De voorzitter van de FC Joost Grundeken bedankt de leden van de FC voor het goede werk in het
afgelopen jaar.
7.5 Licentiecommissie
De topverenigingen op competitieniveau dienen aan licentievoorwaarden te volden. Deze worden samen
met het Topsportplatform en het bestuur vastgelegd en gewaarborgd om een goed niveau neer te zetten
van de topcompetitie.
Herkozen als lid van de Licentiecommissie wordt de heer Alexander Plum met 68 stemmen voor , 0
stemmen tegen en geen onthoudingen. Tjark de Lange (voorzitter) bedankt Alexander voor zijn inzet.
Als nieuwkomer voor zijn 1ste termijn in de Licentiecommissie wordt gekozen Henny Nijboer. Hij krijgt 67
stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen en gaat vol vertrouwen aan de slag.
8. Vaststellen statuten en regelementen
Voorzitter Tjark de Lange licht toe dat het vooral gaat om technische reglementswijzigingen waar door de
werkgroep reglementen in de voorbereiding al zorgvuldig naar is gekeken.
Hij stelt voor om de reglementswijzigingen in één keer in stemming te brengen.
De vergadering stemt met 56 stemmen voor, 2 tegen en 9 onthoudingen in met de reglementswijzigingen.

De tegenstemmers en de onthoudingen worden gevraagd om schriftelijk aan te geven wat hun bewaren
zijn.
Mocht je vragen hebben voor de rondvraag dan kan dit via de chat.
Herman Wessels ( Rapiditas) vraag hoe om te gaan met harsgebruik.
De gemeente en beheerders bepalen of het toegestaan is om hars te gebruiken. Op topsport niveau
ontkom je niet aan harsgebruik. Spelen met hars op topniveau is op dit moment de enige optie.
Op dit moment zijn er speciale ballen in ontwikkelingen die het harsgevoel hebben maar geen harssporen
nalaten op vloer en/of kleding.
Marita Voogt (LHV) vraagt of de promotie degradatie doorgaat omdat er geen volledige competitie plaats.
Daar kan het NHV nog geen uitspraak over doen. Zodra hierover en beslissing wordt genomen door het
bestuur wordt dit zo spoedig mogelijk teruggekoppeld aan de verenigingen.
9. Notulen van 20 november 2019
Rachelle Philipsen merkt op dat zij niet werkzaam is bij de belastingdienst maar fiscalist bij een fiscaal
bureau. De notulen worden aangenomen en vastgesteld.
10. Rondvraag
Fanja Jochems (HV Tonegido) is erg enthousiast over deze manier van vergaderen en vraagt om dit vaker
zo te doen.
De werkorganisatie gaat onderzoeken of een combinatie mogelijk is van fysiek- en digitaal vergaderen.
Marita Voogt (LHV) vraagt naar de status van het nieuwe bestuursmodel.
Tjark de Lange geeft aan dat dit onderwerp aan het nieuwe bestuur wordt doorgeschoven.
Er wordt opgemerkt dat binnen een vereniging een tekort is aan spelers om te spelen en vraagt om coulant
op te gaan met de teambijdragen.
Mocht dit actueel worden dan wordt binnen de werkorganisatie gekeken om hier een passende oplossing
voor te vinden.
11. Sluiting
Tjark de Lange (voorzitter) bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid online en vraagt om nog even online
te blijven in verband met het benoemen van een erelid.
Net NHV draagt Ton van Linder voor om te benoemen tot erelid.
Hij is 60 jaar geleden begonnen als handballer in Tilburg. Hij is doelgericht en als speler 23 keer
uitgekomen voor het nationale team. Hij is bondscoach geweest bij Dames A, Heren A en Jong Oranje.
Ook is hij Coach geweest in Oostenrijk bij de heren en dames.
Binnen het NHV heeft hij de functie van Technisch directeur gehad. Daarnaast was hij binnen de EHF een
van de bedenkers en groot voorvechter van BeachHandbal. Ton was zeer actief als commissielid bij de
EHF en als delegate.
Voor zijn verdienste binnen het handbal in het algemeen en voor het NHV in het bijzonder stelt het bestuur
voor om Ton te benoemen tot Erelid van het NHV.
61 stemmers benoemen Ton graag als erelid, 1 stem is tegen en 1 onthouding.
Hopelijk kunnen we de oorkonde en het speldje binnenkort live overhandigen. Gefeliciteerd Ton!
Sjors Röttger (directeur) sluit af. Tijdens de fysieke bijeenkomsten staan Rob van der Vecht en Dick van
Groen altijd op om het bestuur te bedanken. Dat is met deze digitale vergadering wat lastiger. Namens de
heren bedankt Sjors bestuur voor de inzet in het afgelopen seizoen!
Onze dank is groot. Jullie inzet is groot. Blijf gezond pas goed op elkaar. En laten we hopen dat we in de
nabije toekomst weer kunnen handballen.
Tjark de lange dankt iedereen nogmaals voor het bijwonen en sluit de vergadering.
Bijlage: samenvatting chat.

Vragen Algemene Leden Vergadering
Voor, tijdens en na de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober zijn er
verschillende vragen bij ons binnengekomen die we graag beantwoorden.
We hebben de vragen zoveel als mogelijk “ontdubbeld” en gebundeld per
agendaponderwerp.
Vragen over de verlenging van de termijnen van de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester
 Is de verlenging een kalenderjaar of een bepaalde periode?
Verlenging is voor maximaal drie jaar waarbij er trapsgewijs plaats gemaakt wordt voor nieuwe
bestuurders.
Vragen over de organisatie van het WK handbal in 2025
 Nog niet zo lang geleden moesten we een toernooi teruggeven i.v.m. geld te kort. Is dat nu niet
meer aan de orde?
 Wat is de onderbouwing onder de stelligheid dat het WK niet wordt terug gegeven?
 Wil toch graag meer inzicht in de plussen en minnen en de risico's voor ons als verenigingen.
 Hoe groot is het financiele risico t.a.v. budget?
 Gaat het de gedachte zijn om op meerdere locaties binnen Nederland de wedstrijden dan te laten
plaatsvinden?
 Waar denken jullie aan in speelplaats Maastricht.
 Zal ook een fors beslag leggen voor vrijwilligers die toch al schaars zijn.
 Het momentum is nu! In hoeverre is dat er ook nog over 5 jaar?
 Wanneer is de toewijzing door de IHF?
 Welk aandeel heeft Duitsland financieel? Qua toewijzing wedstrijden?
 Wat wordt er van de verenigingen gevraagd hierin? Op welk vlak dan ook, technisch, financieel,
ondersteuning?
De toewijzing van het WK is door de IHF gedaan op 28 februari 2020 aan Nederland en Duitsland
na een presentatie. De presentatie geeft een beeld over de wijze waarop Nederland en Duitsland
het WK willen organiseren waarbij nog niet alle onderdelen (bv. de definitieve speelsteden) zijn
uitgewerkt. Dat is nog lastig te bepalen zo lang van tevoren. Dat geldt eveneens voor de
financiering. Het NHV heeft een risico analyse laten uitvoeren en deze besproken met NOC*NSF
en een extern expertisebureau. De risico’s zijn bekend maar daarmee nog niet afgedekt. Dat is
nog niet mogelijk omdat niet alle invloedfactoren nu al bekend zijn.
In Duitsland heeft het NHV een sterke partner gevonden die vaker dergelijke grote evenementen
georganiseerd heeft, voor het laatst het WK dames in 2017. Dat geeft houvast in de organisaties
en de financiering. In de verdeelsleutel tussen de landen zijn beide landen voor 50% gastheer van
de teams en de wedstrijden. De opening vindt plaats in Duitsland en het finale weekend in
Nederland. Ieder land is zelf verantwoordelijk voor de financiering van de eigen organisatie.
Uiteraard spelen Nederland en Duitsland de wedstrijden in eigen land, m.u.v. het finaleweekend.
De speelsteden worden nog nader bepaald en worden vanuit verschillende invalshoeken
beoordeeld. De finale wordt, gezien de capaciteit, waarschijnlijk in Rotterdam Ahoy of
Amsterdam Ziggo Dome gespeeld. De andere speelsteden liggen nog geheel open.
Dameshandbal kent een grote populariteit en dat zal zo blijven. Er ligt een uitdaging om samen
met de verenigingen heel Nederland in de aanloop naar december 2025 warm te maken voor
handbal. Natuurlijk is daar de inzet van verenigingen en vrijwilligers voor nodig maar gezien het
enthousiasme dat er is bij handballers, ziet het bestuur die inzet met vertrouwen tegemoet.
Vragen over het strategisch plan 2020+ en het seizoenplan










In de ALV van November hebben de deelnemers sheets ingevuld met wensen en opmerkingen
m.b.t. het strategisch plan. Wat is er met deze input gebeurd?
Beachhandbal landelijke competitie maken vanuit verenigingen?
Het gehalte marketingtaalgebruik is erg hoog en de insteek over het algemeen erg positief. Wat
zijn in de strategie de onderkende uitdagingen en risico's voor onze sport de komende jaren en
hoe denken we die met elkaar te mitigeren?
Erg veel inhoud, maar ik had veel liever gezien dat we de huidige competitie langer maakten, dan
al die verre doelen.
Mooi strategisch plan, daar kunnen we als club ook weer mee verder. Suggestie: neem ons als
clubs beter mee in het proces, vertel waar je mee bezig bent en wat je nog gaat doen.
Het zijn teveel speerpunten, minder zou effectiever kunnen zijn.
Bij 1 had ik graag toegevoegd gezien: doel verlaging "belastingdruk" NHV naar verenigingen.
Wordt onder impact ook de impact voor veldhandbal meegenomen? En is de betekenis voor
accommodaties om te voorzien in faciliteiten ook een aandachtspunt, gezien het feit dat er
verengingen zijn die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen?
Het strategisch plan is tot stand gekomen vanuit veel sessies met stakeholders. Soms waren dat
specialisten en een andere keer verenigingen en individuen. Alle input is meegenomen en daaruit
is uiteindelijk een keuze gemaakt. Vanuit het strategisch plan worden concrete projectplannen
gemaakt. Er wordt gewerkt aan een plan beachhandbal, een plan over een alternatieve
competitieopzet, de visie op outdoor handbal, een masterplan arbitrage, enz. We gaan bij alle
planvorming verenigingen betrekken en gaan via publicatie communiceren met onze achterban
wat de vorderingen zijn. We hebben het over een strategisch plan waarbij niet alle doelen meteen
gerealiseerd worden. Vanuit zorgvuldige analyse stellen we een prioriteit in de plannen.



Vragen over de begroting 2020-2021
Zijn alle contributies/team bijdragen over het afgelopen seizoen voldaan?
Vrijwel alle verenigingen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Met enkele verenigingen zijn
betalingsregelingen overeengekomen die goed worden nageleefd.



Wanneer krijgen wij een duidelijk beeld over de verdeling van de contributie zaal, veld, beach die
straks uit elkaar worden gehaald (punt 6 speerpunten)?
De projectgroep is daar mee bezig maar heeft eerst de besluitvorming over het strategisch plan
afgewacht. Hierover wordt in de komende maanden verder gesproken.



Is er in de begroting rekening gehouden met de toename debiteuren, ongetwijfeld door Corona,
die nu is ontstaan en het mogelijke afboeken daarvan?
Nee daar is geen rekening mee gehouden. We proberen altijd met verenigingen die het lastig
hebben om tot afspraken te komen.



Kan een begrotingstekort opgevangen worden door bv coronasteun van overheden?
Tot nu toe is die mogelijkheid er niet omdat we niet voldoen aan de vereisten voor
overheidssteun.



Niet indexering helpt ons zeker. Is er vanuit NHV ook gesproken om de contributies niet volledig
te innen over de periode maart-juni?
Nee het financieringsmodel van het NHV is ingericht op heffing van contributies en
wedstrijdbijdragen ter dekking van alle NHV activiteiten, niet alleen de competitieorganisatie.




Wat gebeurt er met de bondscontributie en diverse bijdragen als door covid-19 seizoen (deels)
niet gespeeld kan worden?
Is er nog niet bijgesteld naar halve competitie? Uitspreken lijkt onrealistisch.
We zijn afhankelijk van de overheidsmaatregelen voor het spelen van de competitie.
Organisatorisch anticiperen we met verschillende scenario’s op de actualiteit met het doel om bij
verruiming van de mogelijkheden zo snel als mogelijk de competities weer op te starten.



Welke begroting wordt nu goedgekeurd door de ALV? De originele begroting of de begroting
waarin de 60k EUR (verlaging contributie) is verwerkt?
De voorliggende begroting met de wijziging dat de tarieven op het oude niveau blijven. De
overige posten blijven ongewijzigd.



Hoe moeten we omgaan met leden die aangeven nu geen contributie te willen omdat zij binnen
een risicogroep vallen of binnen kritiek beroep vallen?
Ons advies is om begrip te tonen voor de argumenten maar ook een beroep te doen op de
solidariteit die er binnen een vereniging geldt. Vooral met het oog op doorlopende kosten zoals
zaalhuur, kantinehuur of trainers mag je van leden vragen om hun contributie te blijven voldoen.
Leden vormen tezamen de club. Clubs vormen tezamen de bond.



Het doel van NHV het op peil houden van het Eigen Vermogen is voor veel verenigingen niet
haalbaar.
Het Eigen vermogen van een sportbond is ervoor om fluctuaties binnen de resultatenrekening op
te kunnen vangen. Daarnaast verlangen externe partijen zoals subsidieverstrekkers en de
overheid dat de sportbond een gezonde financiele basis kan overleggen. Voor het verkrijgen van
subsidies is een voldoende Eigen vermogen daarbij rand voorwaardelijk.



Ik neem aan dat er een nieuwe begroting met onderliggende stukken en een nieuw
tarievenoverzicht wordt gepubliceerd.
Ja, gaan we doen.



In de jaarrekening nemen wij een toename van de voorziening Olympische spelen van 80k naar
160k. Waar kunnen wij deze toename van 80k terugvinden in de uitgaven?
Op bladzijde 23 onder XIII.f.



Heeft het WK ook "prijzengeld IHF" opgeleverd?
Ja, zijn verwerkt onder de inkomsten topsport onder IV.a.



Is dat "conflict" met GS Limburg opgelost ? Al een uitspraak van rechtbank.
Ja. Het NHV is op alle punten in het gelijk gesteld. Er is geen beroep meer aangetekend door de
tegenpartij waardoor de uitspraak definitief is.



@ Fin Com: wat gaat dan het nieuwe plafond voor het eigen vermogen worden/wanneer krijgen
we dat te horen?




De regelgeving van overheden en subsidieverstrekker stellen dat een bond in staat moet zijn om
minimaal één kwartaal de vaste lasten te voldoen. Afgezet tegen de begroting 2020-2021
betekent dat voor het NHV een Eigen vermogen van ca. € 750.000.
In de concept notulen van de vorige ALV was een punt opgenomen over het Garantiefonds. Staat
dit fonds nog steeds op de balans, zo ja: welk bedrag zit er in dit fonds en wat is de bestemming
ervan.
Is het garantiefonds nu toegevoegd aan de Algemene reserve of is het een aparte
bestemmingsreserve? Wat is de toelichting omtrent deze post? (maar mogelijk mis ik
achtergrondinformatie).
Het garantiefonds bedraagt € 525.184 en staat genoemd op bladzijde 19 van de jaarrekening. Het
betreft geen bestemmingsreserve maar is een onderdeel van de Algemene reserve / Eigen
vermogen. Omdat dit bedrag in 2011 door de leden afzonderlijk is ingebracht, is afgesproken dat
het bedrag als zodanig zichtbaar is in de presentatie van de jaarrekening.



Vragen over de verkiezingen / aan de kandidaten
Is een jaar voor Roel lang genoeg is om ingewerkt te raken?
De toekomst gaat dat uitwijzen. Er is in ieder geval een bestuur en een directie met kennis en
historie waar ik op terug kan vallen.




Margot, kom je dan ook een keer bij de clusterbijeenkomst langs?
Margot en jeugd: een gouden combinatie!
Margôt laat zich graag een keer uitnodigen in een clustervergadering.




Fijn dat bij zowel Roel als Margot een duidelijke binding met breedtesport en jeugd is.
Is Margot beoogd penningmeester?
Margôt heeft de voorkeur uitgesproken om zich vooral te willen richten op de (jeugd)sport en niet
op de financiën.



Hoe kan de stemverhouding in het ene geval 69/0/0 zijn en in het andere geval 70/0/0 of zelfs
73/0/0?
Niet alle verenigingen doen aan alle stemmingen mee. Een onthouding wordt geregistreerd; niet
reageren wordt niet geregistreerd.






Vragen over de reglementen
Ik ben het eens met alle wijzigingen behalve artikel 11, dus nee op alles.
T.a.v. harsgebruik is het aan de gemeente om het toe te staan of niet. Promoveren is dan soms
onmogelijk. Wil daar eens naar kijken.
Een van de reglementswijzigingen had betrekking op promotie/degradatie bij minder dan een
volledige competitie, toch? Ik heb overigens voor gestemd.
3d Rangorde in competitie vraagt wel aandacht inzake corona. Hoe gaat het bestuur daar mee
om? Is het niet wijs druk van de competities af te halen als bijvoorbeeld in januari gespeeld kan
worden.
De reglementen zijn bedoeld om vooraf afspraken met elkaar te maken over de competitie.
Wanneer een bestaand reglement in een specifieke situatie als onredelijk ervaren wordt,
adviseren we om daarover overleg te hebben met de competitieleider.
In relatie tot het wel of niet uitspelen van de competitie moeten we afwachten of en wanneer de
coronabeperkingen verruimd worden. We hebben verschillende scenario’s waarbij we

verenigingen die wel graag willen spelen voor promotie zo lang mogelijk tegemoet willen komen.
Of dat in de tijd nog mogelijk is, blijft afwachten







Rondvraag
Complimenten hoe deze ALV is georganiseerd. Goed voorbereid en technisch uitstekend
verzorgd.
Deze manier van ALV bevalt mij prima, zou dit graag vaker zo willen. Is vooral voor de
verenigingen die ver moeten reizen veel haalbaarder.
Stuk minder reisbewegingen en reistijd.
Als het enigszins kan, graag een ALV in levende lijve, meer interactie en nu veel zaken op 1 avond
Het is wellicht te overwegen een live-vergadering te houden waarvan een live-stream beschikbaar
komt die de vergadering niet kunnen bijwonen. Mee-stemmen op afstand is dan een punt van
overweging.
1 x per jaar een fysieke vergadering is mij geen probleem. ik mis interactie en je krijgt geen
gesprek of discussie.
Het is de eerste keer dat we bij het NHV de vergadering op deze wijze georganiseerd hebben met
alle voors en tegens die daarbij horen. In de evaluatie nemen we alles mee en komen met een
(nieuw) voorstel voor de vergadering in juni 2021.



In deze ingewikkelde tijden kan het voorkomen dat er lopende het seizoen er een te kort aan
spelers ontstaat om teams op de been te houden. In hoeverre kan er coulant worden omgegaan
met de verplichte teambijdrage indien er teams moeten worden teruggetrokken?
We gaan altijd in overleg met verenigingen om naar een oplossing te zoeken omdat er ook
tegenstanders zijn die hopen op een complete competitie. Met het opleggen van boetes wordt
coulant omgegaan.



In eerdere ALV is gesproken over een nieuw bestuursmodel. Wat is daar de status van?
We hebben het herinrichten van het bestuursmodel i.v.m. Corona voor ons uit geschoven. Het is
aan het nieuwe bestuur om daarover verder na te denken.



Kan er toch meer informatie gegeven worden over de organisatie van het WK. Met name over de
(financiële) risico's, ook gezien de ervaringen uit het verleden?
We zullen de verenigingen en de Financiele commissie blijven informeren over de vorderingen in
het proces en de risico’s die zich voordoen.



Onder normale omstandigheden was ik als nestor in dit gezelschap degene die als laatste tijdens
de ALV het bestuur en het bureau mocht bedanken voor hun inzet en werk. Dan nu maar zo!
Bedankt voor al het goede werk en deze geslaagde vergadering!

