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AGENDA
1. Opening
De voorzitter Tjark de Lange opent de vergadering. Wat fijn dat een klein aantal verenigingen fysiek aanwezig kan zijn.
Het is een bijzonder jaar geweest door corona. Gelukkig hebben de eredivisieverenigingen nog een verkorte competitie
kunnen spelen. Voor de rest was het een handbalarm seizoen.
Hij spreekt zijn waardering uit naar alle clubs die zich zo voor haar leden hebben ingezet de afgelopen maanden.
Helaas zijn veel mensen ziek geworden door Covid-19 en zijn er ook mensen ons ontvallen, ook binnen de
handbalcommunity.
Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat Harry van de Vondervoort plotseling is overleden. Een man die nog vol
passie en energie bezig was binnen de werkgroep opleidingen. Wij wensen de familie heel veel sterkte en kracht.
1.1 Vaststellen rechtsgeldigheid bondsvergadering
De vergadering wordt rechtsgelding vastgesteld.
1.2 Benoemen stemcommissie
Tot de stemcommissie worden benoemd Marcel de Kort en Joost Grundeken.
Een vriendelijk verzoek om alle vragen tijdens de vergadering via de chat te stellen. De gestelde vragen en antwoorden
worden toegevoegd aan de notulen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
2.1 Ingekomen stukken
Er zijn geen nagekomen stukken ontvangen
De vragen die door de verenigingen Oliveo en Achilles vooraf waren gesteld, zijn via de mail rechtstreeks aan hun
beantwoord.
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De vereniging Olivio heeft gevraagd of er bij een tussentijdse overschrijving sprake is van een dubbele contributieheffing.
Het is correct. Als iemand gedurende het seizoen wisselt van vereniging is er sprake van een dubbele contributiebetaling
omdat beide verenigingen voor dat lid belast worden. Dit geldt niet binnen de reglementaire overschrijvingsperiode.
De vereniging Achilles heeft een aantal detailvragen gesteld over de begroting aan de Financiële commissie.
Deze vragen zijn door de Financiële commissie vanuit hun rol als expertisecommissie uitbereid beantwoord.
2.2 Mededelingen
Er zijn geen nadere mededelingen.
3. Beleid seizoen 2020-2021 en 2021-2022
3.1 Mondelinge toelichting seizoen 2020-2021
De voorzitter meldt dat het vreemde handbalseizoen vrijwel af is en dat er hier en daar weer gehandbald wordt.
Door corona zijn we innovatiever geworden waardoor bijvoorbeeld veel opleidingen digitaal zijn georganiseerd.
Voor de financiële effecten bij verenigingen zijn er vanuit de overheid compensatieregelingen beschikbaar gesteld. Veel
verenigingen hebben daar gebruik van gemaakt en voor de verenigingen die die mogelijkheid nog niet benut hebben wijst
de voorzitter nogmaals op deze mogelijkheid. Mocht je vragen of problemen ondervinden, neem dan contact op met de
werkorganisatie.
Het NHV kijkt tevreden terug. Van de 13 ambities die vorig jaar zijn afgesproken, zijn er 10 met succes gestart/afgerond. In
de zomer proberen we handbal net als afgelopen jaar weer volop op de kaart te zetten door onder andere campings te
bezoeken.
Het herenteam heeft zich geplaatst voor het EK2022 in Hongarije. Een mooie prestatie waar het team trots op mag zijn.
De dames gaan voor de tweede keer in de geschiedenis naar de Olympische Spelen in Japan.
3.2 Corona effecten en prognose volgend seizoen
De vicevoorzitter Klaas Toes merkt op dat het voor een vereniging van belang is om nieuwe leden te blijven werven maar
ook om binding te blijven behouden met haar bestaande leden. Dit is een van de belangrijke speerpunten ook binnen het
NHV.
Mocht je de digitale regiobijeenkomsten gemist hebben, vraag binnen de werkorganisatie wat de belangrijkste
onderwerpen zijn geweest. Doe vooral een beroep op hen omdat zij de professionals zijn. Zij zorgen voor
breedtesportactiviteiten gekoppeld aan evenementen of clinics om onze prachtige, dynamische handbalsport te promoten.
3.3 Mondelinge toelichting op het seizoenplan 2021-2022
De werkorganisatie is continue bezig om handbal te promoten. Op scholen is vorig jaar succesvol gestart met de
ledenwerfcampagne “Gooi jij de bal door”. Ook het komend jaar staan er vele schoolbezoeken te wachten op onze
clinicgevers.
Er wordt een kort filmpje getoond ter promotie van de actie “Gooi jij de bal door”.
De vereniging ABS vraagt naar de werving van scheidsrechters. De afdeling opleidingen is hier continu mee bezig. Er
worden cursussen online aangeboden op verschillende niveaus.
Helaas hebben we gemerkt dat er veel verloop is binnen de scheidsrechters. Promoten is een must voor zowel landelijkals op verenigingsniveau. ABS geeft ook aan dat het belangrijk is de cursussen online te blijven verzorgen.
Ook voor clusters is hier een taak weggelegd. Zet dit onderwerp blijvend op de agenda. Er wordt voorgesteld om vanuit de
werkgroep scheidsrechters een mailing te verzorgen naar de verenigingscontactpersoon om deze cursussen te promoten.
3.4 Vaststellen seizoenplan 2021-2022
Het seizoenplan wordt in stemming gebracht en vastgesteld (86 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen).
3.5 Actualiteit rondom grensoverschrijdend gedrag
In de media wordt veel gesproken over grensoverschrijdend gedrag. De voorzitter memoreert de gevallen van
grensoverschrijdend gedrag bij verschillende collega sportbonden. De handbalcommunity is een afspiegeling van de
samenleving. Het is iedereens verantwoordelijk om te zorgen voor een veilig sportomgeving. Er wordt een filmpje getoond
hoe verenigingen om kunnen gaan met de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag.
Binnen het NHV zijn drie vertrouwens contactpersonen aanwezig: Karin Bok, Luc Pietersen en Ilona Kwint.
Mocht je binnen de vereniging geen vertrouwens contactpersoon hebben dan kan te allen tijde contact gezocht worden
met de werkorganisatie of met Vertrouwenspuntsport van NOC*NSF.
Henne van Es is druk bezig om persoonlijk contact te zoeken met alle verenigingen om te zorgen dat een vereniging het
belang in ziet van het hebben van een vertrouwenscontactpersoon. Ook probeert zij er voor te zorgen dat de vereniging
voor alle vrijwilligers een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvraagt.
4. Beheer en middelen
4.1 Toelichting begroting 2021-2022
De penningmeester Ad Tielemans geeft een korte toelichting op de begroting.
Het is lastig om een inschatting te maken wat voor effecten corona heeft op onze leden en het aantal teams.
Het NHV bestuur gaat uit van 10% ledendaling. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten kant (missen teambijdragen) en ook
aan de uitgavenkant. Het project “Gooi jij de bal door” is verwerkt in deze begroting en is een van de speerpunten in het
NHV beleid voor komend seizoen.
Sponsorinkomsten zijn verwerkt als het contract getekend is.
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De OS, EK en WK worden gefinancierd door subsidies, sponsorgelden en contributie inkomsten. Die zijn cijfermatig
verwerkt in de begroting.
De contributieheffing blijft op hetzelfde niveau. Bij de teamheffingen hebben we een verlaging kunnen toepassen.
De overeenkomst met de NOS is verlopen. Op korte termijn vindt een gesprek plaats voor het maken van een nieuwe
overeenkomst of er worden aparte afspraken gemaakt per wedstrijd.
We komen uit op sluitende begroting in 2021-2022 met de opmerking dat we aan het begin van het seizoen de effecten
van de Coronapandemie op de sportdeelname blijven monitoren.
Via de chat wordt gevraagd of er nog compensatie komt van bondsafdrachten i.v.m. Corona.
Bestuur vraagt hier om solidariteit en ervaart dat verenigingen dit begrijpen.
Via de chat wordt aangegeven dat het lastig is om nu al een inschatting te maken van de teamopgave voor het nieuwe
seizoen.
Bestuur heeft daarvoor begrip en adviseert om nauw contact te houden met de competitiemedewerkers op het
bondsbureau. Een goede inschatting blijft van belang voor een goede competitieplanning. Als er onverhoopt teams zich
moeten terugtrekken als gevolg van de corona effecten, gaat het bestuur coulant om met het doorbelasten van de
teambijdrage.
De heer Herman Wessels (Rapiditas) maakt zich zorgen over talentontwikkeling. In overleg met NOC*NSF vindt er een
herschikking plaats tussen de ROC’s en de handbalscholen. De handbalscholen komen onder supervisie van de
coördinator talent ontwikkeling (C-TO) die de uitdagingen waar die er zijn zal oppakken. Handbalscholen hebben
contactmomenten met de C-TO.
Henk van Vliet (Feyenoord Handbal) geeft aan dat Beach een prominente plaats heeft ingenomen binnen de handbalsport.
Hoe kan het dan dat de uitgaven zijn gedaald van de beach selecties? Dit heeft voornamelijk betrekking op de
internationale toernooien. Er is een inschatting gemaakt (afhankelijk van reisafstanden) wel of geen deelname aan WK/EK.
Radko ten Hagen (Havas) merkt op dat er groot bedrag opgenomen is voor de post van marketing communicatie. Dit komt
doordat we de interland Nederland tegen Duitsland geprogrammeerd hebben in Ahoy Rotterdam op 5 maart 2022. We
gaan uit van een uitverkochte zaal met 10.000 toeschouwers.
4.2 Advies Financiële Commissie over de begroting
De voorzitter Joost Grundeken bedankt de penningmeester voor zijn toelichting en neemt het woord.
Hij bedankt zijn collega’s en de werkorganisatie voor hun goede werk. De vereniging Achilles had vooraf vragen aan de FC
ingestuurd en deze zijn inmiddels schriftelijk beantwoord (zie ingekomen stukken).
De ambities uit het jaarplan zijn verwerkt in de begroting. Het is een begroting met onzekerheden. Eventuele tegenvallers
bij de inkomsten worden aan de uitgavenkant gecompenseerd.
Wij adviseren onze leden om met de begroting en tarieven in te stemmen.
4.3 Vaststellen contributies en andere bijdragen
De lijst van contributies en andere bijdragen staan vermeld op de website van het NHV.
Ook de tarieven en contributies worden in stemming gebracht en aangenomen (86 stemmen voor, 0 tegen en 3
onthoudingen).
Dit geldt ook voor de begroting. Deze wordt ook aangenomen (80 stemmen voor, 3 tegen en 0 onthoudingen).
Aan de verenigingen die tegen/met onthouding hebben gestemd verzoekt de voorzitter om via de chat of de mail te laten
weten waarom zij dit besluit zijn gekomen. Dan kan de het bestuur dit meenemen in haar overwegingen.
5. Update WK2025
5.1 Toelichting op de plannen voor het WK2025
In 2025 organiseert het NHV het WK Dames.
De voorzitter licht toe dat als je meedraait in de top (Dames) je op enig moment niet meer kan onttrekken om deze
kampioenschappen te organiseren. Corona heeft ook hier roet in het eten gegooid waardoor we enige vertraging hebben
opgelopen in het optuigen van de organisatie. Vanuit het bestuur is een tweetal bestuursleden (Margôt Hölscher, Klaas
Toes) benoemd om samen met de directie (Sjors Röttger en Norman Uhlenbusch) de eerste stappen te zetten.
Margôt licht in het kort het proces richting het WK 2025 toe.
Er is in de projectgroep gesproken over speelsteden, mogelijke samenwerking met partners zoals NOC*NSF, overheden,
marketing bureaus, etc.
Het doel is om een fantastisch WK neer te zetten zonder financieel risico. Het finale weekend vindt plaats in Nederland.
Rotterdam, Amsterdam, Maastricht en Breda hebben intussen hun interesse als speelstad kenbaar gemaakt.
Bij de uiteindelijke keuze voor de speelsteden zijn we gebonden aan de richtlijnen vanuit de IHF waar harde eisen aan de
speelhal en de speellocatie worden gesteld..
We zijn bezig met het schrijven van een business case. Wat zijn de risico’s en het financieringsplan om je subsidies hierop
aan te vragen. Wij laten ons hierbij adviseren door externe partijen die al meer evenementen georganiseerd hebben.
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We gaan tevens in gesprek met sportmarketingbureaus, met NOC*NSF, met andere sportbonden en uiteraard Duitsland,
onze partner. Partijen die al vaker dergelijke grote evenementen georganiseerd hebben en ons kunnen adviseren over de
do’s en dont’s
Er worden in ieder geval veel side events georganiseerd in samenwerking met onze verenigingen om de handbalsport te
promoten. De route naar het WK is voor de handbalsport net zo belangrijk als het WK zelf en daar hebben de verenigingen
nadrukkelijk een rol in.
De officiële kick-off van het WK 2025 vindt plaats op zaterdag 5 maart 2022 in Ahoy Rotterdam voor de wedstrijd tegen
Duitsland. Op die dag maken we een interessant programma om samen met Duitsland alle verenigingen, sponsoren, de
overheid en overige stakeholders warm te maken voor dit evenement.
Ellen Dekker (Conzelo) vraagt of dit dan een dag wordt waarop de competitie kan worden stilgelegd. In dit weekend wordt
in principe gespeeld. In sommige districten kan dit een inhaalweekend zijn.
Marcel de Kort (DWS) benadrukt dat er geen financieel verlies in euro’s gemaakt dienen te worden maar een winst in
leden!
Margôt is het daar mee eens en benadrukt dat hier vooral een actieve rol van de verenigingen gevraagd wordt. Wij doen
natuurlijk ons uiterste best om het handballen te promoten.
Bij de ALV op 27 november 2021 wordt een vervolg update gegeven over de stand van zaken.
6. Samenstelling bondsbestuur en statutaire commissies
Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de website. Bestuursleden en leden van statutaire commissies worden altijd
verkozen op de voorjaarsvergadering van het NHV. Door Corona is in 2020 de voorjaarvergadering gecombineerd met de
najaarsvergadering van oktober 2020. Binnen het rooster van aftreden hebben we de benoemingen opgenomen per juni
2020.
6.1 Bondsbestuur:
Statutair aftredend en niet herkiesbaar is de heer Bernard Bullens, secretaris.
Het bondsbestuur stelt voor om conform statuten Sandra Heerius te benoemen als secretaris.
De voorzitter meldt dat we afscheid nemen van Bernard tijdens de ALV in november 2021.
De voorzitter Tjark de Lange treedt naar voren en bedankt Bernard voor zijn inzet van de afgelopen negen jaar. In zijn
portefeuille was hij naast secretaris ook verantwoordelijk voor personeel en de Beneleague.
Ook Bernard bedankt een ieder voor de prettige samenwerking.
6.2 Tuchtcommissie:
Binnen de Tuchtcommissie zijn geen mutaties.
6.3 Commissie van Beroep
Ook binnen de Commissie van Beroep hebben geen mutaties plaatsgevonden.
6.4 Financiële Commissie
Tussentijds aftredend is de heer Joost Grundeken. Hij neemt na acht jaar afscheid als voorzitter van de Financiële
Commissie.
Tjark de Lange bedankt Joost voor zijn inzet en positief kritische benadering, in het bijzonder met het oog op de financiën
van het NHV. Joost heeft veel respect gekregen van de leden maar evenveel vanuit het bestuur.
Joost Grundeken bedankt iedereen voor de samenwerking, in het bijzonder penningmeester Ad Tielemans en de financiële
afdeling van het NHV. De gesprekken waren altijd kritisch vanuit een positieve inslag.
Er wordt binnen de FC gekeken wie de positie van Joost overneemt.
6.5 Licentiecommissie
Aftredend en herkiesbaar als voorzitter is de heer Martin Potma.
Het bondsbestuur stelt voor om Martin Potma te benoemen voor een 2e termijn.
De vergadering stemt in met zijn tweede termijn.
7. Vaststellen statuten en reglementen
7.1 Reglementswijzigingen en toelichting werkgroep reglementen
Het betreft hier wijzigingen in het overschrijvingsreglement breedtesport.
7.2 Wijziging in bezwaar en beroepsprocedure
De wijziging hierin betreft dat het bezwaar eerst teruggelegd dient te worden bij het orgaan die besloten heeft voordat er
beroep wordt aangetekend.
De statuten en reglementen worden aangenomen met 77 stemmen voor, 0 tegen en 7 onthoudingen.
8. Notulen
Graag Kras Volendam en SVV toevoegen als aanwezig.
Er zijn geen op- en aanmerkingen waarmee de notulen worden vastgesteld.
9. NKS innovatie- en waarderingsprijs
De Marius Buiting innovatieprijs wordt uitgereikt aan ABS Bathmen voor het organiseren van trainingen voor de F-jeugd.
Zij zijn als handbalvereniging een erkend leerbedrijf geworden.
10. Rondvraag
Er wordt voorgesteld om de bondsvergadering digitaal of hybride te organiseren.
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Als de mogelijkheid bestaat om rondom de ALV een interland te organiseren dan is het fijn om iedereen live te ontmoeten.
De digitale mogelijkheden worden keer op keer meegewogen.
Rene Westphal (Oliveo Handbal) informeert of iedereen in de breedtesport contributie moet betalen.
Op dit moment dient een ieder de bondscontributie te betalen. Dit is statutair vastgelegd. Teambijdragen gaan per
ingeschreven team.
Sjors Röttger meldt dat naast de Marius Buiting innovatieprijs er ook de NKS Ton Loefen waarderingsprijs bestaat.
Als je een idee hebt, stuur het in. Kijk voor verdere informatie op de website. Wie weet kom jij hier volgend jaar voor in
aanmerking.
Vier jaar geleden is de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie) opgeheven en is het geld overgedragen aan het
NHV.
Mocht je hierover vragen hebben, bel of mail met de werkorganisatie.
Marcel de Kort (DWS) neemt de rol over van Rob van der Vecht en bedankt het bestuur en de werkorganisatie voor hun
inzet in het afgelopen jaar.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en hoopt een ieder op 27 november weer live te mogen begroeten.
Bijlage: vragen uit de chat.
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Vragen gesteld via de chat die niet tijdens de vergadering zijn ingebracht. :
Vraag: Is “Gooi jij de bal door” alleen voor basisscholen?
Antw: Op dit moment alleen voor basisscholen
Vraag: De trainersopleidingen binnen onze vereniging zijn laagdrempelig. Graag ontvangen wij tips hoe andere
verenigingen dit stimuleren. Staat het promotie filmpje online?
Antw: We zorgen dat het (nogmaals) op de site komt.
Vraag: kan iemand iets meer zeggen hoe het werkt met de TV/internet uitzendrechten? In hoeverre kan dit helpen kosten
te dekken?
Antw: Is vergelijkbaar met drukwerk. Afhankelijk van het bereik kan je gebruik maken van de mogelijkheid om reclame
zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld als tegenprestatie richting een sponsor maar het kunnen ook “losse advertenties” zijn.
Wat wel en niet mogelijk is, hangt af van de wijze waarop de verenigingssite is ingericht en welke software daarvoor
gebruikt wordt.
Vraag: Graag nog even uitleg over de dubbele bondsafdracht op basis van een overschrijving.
Antw: Als iemand gedurende het seizoen overschrijving aanvraagt is hij lid geweest van twee verenigingen. Beide
verenigingen worden belast voor de geldende contributie. De teambijdrage wordt per team geheven en valt daar buiten.
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