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Concept notulen ALV 27 november 2021 
 
Wanneer : zaterdag 27 november 2021  
Aanwezig : Tjark de Lange, Klaas Toes, Ad Tielemans, Klaas Toes, Sandra Heerius, Margot Holscher 
Directie:   Sjors Rottger, Jaap Wals, Norman Uhlenbusch 
Verenigingen : i.v.m. corona geen verenigingen fysiek aanwezig  
Overigen : Dick van Groen, Marieke Schopman, Laurens van Kessel, Bernard Bullens 
Afwezig  : Monique Witziers 
Notuliste : Ilona Kwint 
Online aanwezig: NOC*NSF; Dynamico; HV LimMid; DWS; Ha-Stu; VOC Amsterdam; HV Cometas; Volendam; 
Westlandia; HV Zwolle; Legmeervogels; Nijenrodes; Oliveo Handbal; CVO; Con Zelo; Havas; LHC; Olympia 
Hengelo; Venlo; Westsite; Handbal Tilburg; HV Houten; Fortissimo; Acritas; Geonius V&L; HV Heerle; HV LHC; 
AHV Achilles; CSV Handbal; Helios’72; LHV; Witte Ster; Feynoord Handbal;     
 

 
 
Voorlopige agenda Algemene Leden Vergadering NHV 
 
1. Opening 

1.1 Welkom door de voorzitter 
Tjark de Lange (voorzitter) opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze derde online ALV. 
 
Tijdens de laatste persconferentie inzake Covid-19 worden we helaas nog steeds geconfronteerd met beperkingen. 
Zo ook deze bijeenkomst waarbij we gehoopt hadden elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Helaas was dat 
anders. Gelukkig mag er intussen wel weer gehandbald worden. Tjark benadrukt het belang om te handballen waar 
het kan. Dat is belangrijk voor de binding met de leden. Houd de mededelingen in de gaten op de  website want er 
veranderd nog wel een wat.  
 

1.2.Vaststellen rechtsgeldigheid bondsvergadering 
De vergadering is rechtsgeldig. Er zijn 32 verenigingen online aanwezig. 
 

1.3 Benoemen stemcommissie  
Dick van Groen (Achilles en namens de ereleden en leden van verdiensten aanwezig) en Laurens van Kessel (lid 
Financiële Commissie) worden benoemd tot de stemcommissie. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

2.1 Ingekomen stukken  
Er is een ingekomen stuk binnen gekomen van de handbalvereniging Achilles gericht aan de FC. De FC heeft deze 
inmiddels beantwoord. 
De vragen uit de chat worden verwerkt in de notulen. 
       

2.2 Mededelingen 
Sjors Röttger verlaat het NHV per 1 december 2021. Jaap Wals is aangesteld als zijn opvolger per 1 oktober 2021 
en neemt al zoveel mogelijk taken over van Sjors. Wij zijn zeer blij met de komst van Jaap en hij stelt zich zelf kort 
voor. 
Jaap is geboren in Groningen en woonachtig in Apeldoorn met zijn vrouw en twee kinderen. Jaap heeft een passie 
voor sport en zit graag op de fiets en houdt van de bergen. Hij heeft een sporttechnische- en management 
achtergrond. Jaap heeft o.a. geacteerd op landelijk niveau bij de gymnastiekunie, de zwembond (interim) en de 
cricketbond. Hij bedankt Sjors voor de overdracht en voelt zich welkom. Een dynamische bond met veel ambities 
met een van de belangrijke pijlers het WK2025. 
 
Sjors Röttger blijft het komende half jaar nog actief binnen het NHV als Technisch Directeur. 
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Er zijn verder geen mededelingen.       
 
3. Seizoenverslag ,beheer en middelen 2020-2021 

3.1 Seizoenverslag 2020-2021 
Klaas Toes (vicevoorzitter) licht de jaarstukken toe.  
Het NHV heeft een bijzonder seizoen achter de rug. Van verenigingen werd veel creativiteit verwacht ondanks en 
soms dankzij alle Covid maatregelen. Het NHV is niet ontevreden over de behaalde resultaten dit seizoen en de 
wijze waarop veel  leden handbal trouw zijn gebleven (3% minder).  
Komend seizoen wordt vol ingezet op “Gooi jij de bal door” met als doel 5000 clinics te organiseren. Er wordt de 
komende periode ook aandacht besteed op verjonging van scheidsrechters. 
Het filmpje Captain Respect wordt getoond. 
Het WK Dames in Spanje gaat van start op 3 december 2021. Het NHV is trots dat de heren zicht geplaatst hebben 
voor het EK in Hongarije in januari 2022. De media heeft volop aandacht voor het Dames WK Beach. Door de 
goede prestaties wordt het voor zendgemachtigden interessanter om meer handbal uit te zenden. 
En het is nu uitkijken naar het WK2025 in eigen land in samenwerking met Duitsland. De voorbereidingen zijn in 
volle gang.  
 
Het seizoenverslag wordt in stemming gebracht 
72 personen gaan akkoord en drie personen onthouden zich van stemming 
Daarmee is het seizoenverslag aangenomen. 
  

3.2 Seizoenrekening 2020-2021 en financieel verslag 2020-2021 
Ad Tielemans (penningmeester) licht de financiële cijfers toe. 
Door corona is er een negatief saldo ontstaan maar is dat verlies beperkt gebleven. Veel activiteiten hebben 
gelukkig doorgang gehad maar een aantal activiteiten is helaas geannuleerd. Die mutaties zie je ook terug in de 
cijfers. 
De verenigingen voldoen keurig aan de bondscontributie. Dat komt mede omdat verenigingen gebruik gemaakt 
hebben van de TASO regeling om een eventueel verlies te compenseren. Als bond hebben wij geen gebruik 
kunnen maken van deze regeling maar wel van de TVL regeling waar we een kleine vergoeding van hebben 
ontvangen. 
De cijfers zijn samen met de Financiële Commissie (FC) besproken. De FC heeft hiervan een verslag gemaakt en 
aan de vereniging toegezonden. Vragen die vooraf zijn gesteld, zijn beantwoord. Mocht je verder vragen hebben, 
stel ze in de chat. 
 
Marita Voogt (LHV) vraagt naar de opbouw van het WK2025. Aan de voorzieningen is een bedrag van 84K 
toegevoegd.  
Vanuit de subsidie regelgeving van VWS wordt verwacht dat de sportbond zelf eveneens een eigen bijdrage 
inbrengt. In voorgaande ALV’s is afgesproken dat jaarlijks een bedrag van ca. 80K wordt gereserveerd zodat er in 
2025 een fonds is van ca. 500k.   
 

3.3 Aanvullende notitie financiële commissie 
Geen aanvullende vragen. 
     

3.4 Vaststellen van de balans en staat van baten en lasten over 2020-2021 
De seizoenrekening en het financieel verslag worden in stemming gebracht en goedgekeurd met 77 stemmen voor, 
geen tegenstemmers en geen onthoudingen. 
Tjark de Lange bedankt de penningmeester voor zijn heldere uitleg. 

 
3.5 Het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur 

Tjark de Lange verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het 
seizoen 2020-2021. 
Decharge wordt verleend met 74 stemmen voor, geen tegenstemmers en geen onthoudingen. 
 
Tjark de Lange meldt dat er in de chat veel vragen binnen komen over de competitie.  
Verenigingen hebben inmiddels twee mails mogen ontvangen. Daar waar het kan wordt er gespeeld. Lukt dit niet 
dan kunnen wedstrijden verzet worden in overleg met de tegenstander. Of wedstrijden worden afgelast en op een 
later tijdstip ingehaald. 
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Aankomende maandag hopen we  meer informatie te kunnen geven. Dan vindt er een overleg plaats met 
NOC*NSF en andere bonden. NOC*NSF benadrukt dat de toegangscontroles zorgvuldig uitgevoerd dienen te 
worden in het belang van de sport. Daarnaast zijn we afhankelijk van de informatie vanuit de regering.  
Bij onduidelijkheid, kunt u altijd met de competitiemedewerkers bellen 
 
4. Update Wereldkampioenschap dames 2025 

4.1 Presentatie bestuur over de organisatie WK 2025 
Margôt Hölscher neemt ons mee in het traject van het WK2025 welke stappen er tot nu toe zijn ondernomen en 
toont een presentatie. 
Samen met Duitsland worden er vier poules gemaakt. In iedere poule zitten vier teams. De finale wordt gespeeld in 
Nederland. 
Vanuit het bestuur hebben Klaas Toes en Margôt Hölscher zitting genomen in een opgerichte projectgroep die de 
organisatie opstart. Vanuit het NHV zijn Sjors Röttger en Norman Uhlenbusch aangesloten. 
Het NHV heeft niet voldoende expertise en capaciteit om het WK2025 zelf in te richten en heeft daarom contact 
gezocht met organisatie- en marketingbureaus die gespecialiseerd zijn in dergelijke grootschalige evenementen. 
Naar aanleiding van veel gesprekken is gekozen voor twee marketingbureaus die het financiële risico voor ons 
wegnemen. Dit zijn TIG Sport en SportVibes. Deze bureaus zijn zeer succesvol geweest in de organisatie van 
grote sportevenementen waaronder EK’s en WKs’. Ook de organisatie van de Formule1 op Zandvoort voor hun 
rekening hebben genomen. Zij hebben veel uitstraling en bekendheid zowel in Nederland als in het buitenland. Het 
zijn ondernemende, zeer innovatie bedrijven met jonge mensen die vol energie zitten en out of the box denken.  
 
Door deze bureaus wordt een WK BV opgericht i.v.m. de financiële risico’s. De directie wordt gevormd door de 
twee bureaus en het NHV en daar ligt ook de zeggenschap. 
Uiteraard staat de betrokkenheid van de leden en de verenigingen op nummer 1.  
De intentie van samenwerking is uitgesproken en wordt omgezet in een contract. Organisatiepartner Duitsland is 
enthousiast over deze samenwerking. Indien Covid-91 het toelaat vindt op 5 maart de kick-off plaats van het 
WK2025 in eigen land. 
Afgesproken wordt om het WK2025 tijdens iedere ALV op de agenda te zetten en de leden te informeren over de 
voortgang hiervan. 
 
Er komt een vraag binnen over de chat inzake de kosten en winstanalyse. 
Een evenement is afhankelijk van subsidies en ticketinkomsten. Daarnaast vereist de overheid een bijdrage van de 
bond zelf. 
De opzet van een BV is ervoor te zorgen dan alle inkomsten en de kosten op 0 uitkomen.   
Het NHV levert mensen, tijd en geld (500K). De rest dient gedekt te worden door de subsidies en ticketinkomsten. 
 
5. Reglementen 

5.1 Aanpassing bezwaar en beroepsprocedure 
  

5.1 Aanpassing licentiereglement 
Deze aanpassing geldt alleen voor spelende clubs in ere divisie en de BENELeague en valt onder de algemene 
reglementen. Vandaar dat er een goedkeuring nodig is vanuit de ALV. 
De aanpassing van het licentiereglement wordt aangenomen met 68 stemmen voor, 11 onthoudingen en geen 
tegenstemmers. 
 
6. Notulen bondsvergadering voorjaar 2020 

6.1 Notulen bondsvergadering 24 juni 2021 
Marita Voogt (LHV) meldt dat zij tijdens de ALV van juni wel aanwezig was en ziet graag hun vereniging 
toegevoegd aan de notulen. 
Met deze toevoeging worden de notulen goedgekeurd. 
 
7. Samenstelling bondsbestuur en statutaire commissies 

7.1 Bestuur 
Tjark de Lange (voorzitter) is na een termijn van 9 jaar (door corona iets langer) aftredend en niet meer herkiesbaar 
volgens de statuten. 
Klaas Toes richt zich tot Tjark.de Lange.  
Hij bedankt hem voor zijn 10,5 jaar voorzitterschap. Het zijn roerige tijden geweest maar Tjark was altijd goed 
voorbereid, moedig en mede dankzij hem is het NHV een organisatorische en financiële gezonde sportbond. 
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Tjark wordt door de ALV unaniem benoemd tot erelid van het NHV.  
Uit handen van de vicevoorzitter Klaas Toes ontvangt hij een oorkonde, een speldje en een bos bloemen. 
 
Het bestuur stelt voor om de Roel Goffin te benoemen tot de nieuwe voorzitter van het NHV. 
Roel is sinds een half jaar actief binnen het bestuur en stelt zich nog even voor. Handbal is de rode draad in zijn 
leven. Hij houdt van sport en wil graag verder bouwen op de fundamenten van de handbalsport. Roel is 
woonachtig in Limburg en verantwoordelijk voor verschillende zorgorganisaties in Zuid-Limburg. 
Roel Goffin wordt door de ALV unaniem gekozen tot voorzitter van het NHV. 
 
Zoals in de juni vergadering aangegeven, zetten we Bernard Bullens graag nog een keer in het zonnetje. 
Ook hij wordt door de ALV unaniem benoemd tot erelid en ontvangt een speldje, oorkonde en bloemen. 
          
8. Rondvraag          
Er wordt nog even gekeken naar de vragen in de chat. 
Joost Ooms (Volendam) maakt zich zorgen om het scheidsrechters tekort. Ad Tielemans (portefeuille competitie) 
geeft aan dat hier aandacht voor is maar niet een twee drie kan worden opgelost. Er worden nieuwe opleidingen 
voor de jeugd ontwikkeld. 
Gedacht wordt aan het opleiden van vrijwilligers binnen de verenigingen begeleid door het NHV en ervaren 
scheidsrechters. 
In het nieuwe seizoen is de kwantiteit en de kwaliteit een van de belangrijkste aandachtspunten. 
 
Er wordt gevraagd of het WK2025 in lijn loopt met het bidbook en daar wordt bevestigend op geantwoord. 
Natuurlijk staan er in het bidbook nog wel aannames die kunnen wijzigen. Zo zijn bijvoorbeeld de speelsteden nog 
niet definitief. 
De Internationale Handbal Federatie (IHF) is betrokken en het formele contract dient nog te worden afgerond. 
 
Dick van Groen (Achilles) bedankt het bestuur en het bureau voor de afgelopen periode, zeker in deze hectische 
tijd van corona. Chapeau! 
 
10. Sluiting          
Roel Goffin sluit de vergadering als nieuwe voorzitter van het NHV en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng. 
Blijf vooral gezond en mocht er iets zijn, neem vooral contact op met de werkorganisatie.  
 
  

Bijlagen: 
 

1. Chatberichten: 
 

220209 chat 

berichten toevoegen aan notulen.xlsx 
 
 
 
 


