Jaarvergadering Korbalvereniging BLAUW-WIT Handel - 02 oktober 2019
Aanwezig: Marja van Hout, Anne van Hout, Bianca Jonkers, Nelly Rovers, Jo van Melis, Ans
Emonds, Maudy Manders, Manon van de Laar, Mayte Donkers + alle bestuursleden.
Afwezig met kennisgeving: Greetje Lathouwers, familie Beekmans, familie Goossens,
Linda van Melis, familie Hurkmans, familie Penninx, Gert-Jan/vader Purpel Poksuwan,
Dimph van Duijnhoven, Adriaan vd Linden, Helmie vd Elsen (Jamie), Kelly Bastiaans (Vera),
Jeanne Nooyen, Ria vd Ven.
AGENDA:
1. Ontvangst en welkom met koffie / thee
2. Opening – door (interim) voorzitter
3. Notulen jaarvergadering 2017-2018; 01 oktober 2018 gehouden.
Geen op of aanmerkingen, bij deze goedgekeurd.
4. Jaarverslag plv. voorzitter en secretaris
Zie bijlage / onderaan verslag Jaarvergadering
Snoep bij carnavalsactiviteiten; wordt door Odette Donkers en Marja van Hout verzorgd
uit naam van de korfbalclub.
De garderobe wordt door Marja en Anne van Hout verzorgd, uit eigen naam, dus niet uit
naam van de korfbalclub. Wel worden de rekken van de club gebruikt en wordt er samen
gewerkt, maar is dus niet meer vanuit de korfbalclub.
Sponsorborden langs korfbalveld; door Eikholt bijgewerkt met juiste en actuele
sponsoren en middelste bord is van logo Handel800 in combinatie met Blauw-Wit 75 jaar.
Woord aan Mayte Donkers ivm oprichten Midweek;
Voor de tweede helft buitenseizoen is de wens weer een Midweek team te hebben.
Momenteel 8 speelsters en Frieke Slits is bereid de thuiswedstrijden te fluiten. Te weinig
om definitief te starten dus diverse acties opgestart voor ledenwerving.
In de Handelse Courant en Gemerts Nieuwsblad komen nog stukjes, via Facebook en
social media ook aandacht aan gegeven. Mayte gaat contact opnemen met JES en MKV.
Woord aan Manon van de Laar ivm Jaarmarkt Gemert;
Voor aandacht aan de Midweek opstart te geven en algemene (jeugd)ledenwerving heeft
korfbalclub stand op Jaarmarkt in september 2019 gehad. Flyer gemaakt en mogelijkheid
tot schieten was er. De dames van D-team waren erg enthousiast in het meehelpen en
veel belangstelling maar nog geen concrete aanmeldingen.
Leerpunt; volgen keer duidelijk datums aangeven wanneer meegetraind kan worden.
Kangoeroeclub;
Willen Mayte en Anne vH opgaan zetten. Algemene spelletjes gecombineerd met
korfbalactiviteiten. Info en materiaal zal bij de bond aangevraagd worden, op de
basisschool zullen flyers uitgedeeld worden.

5. Financieel jaarverslag

Op tafel lag overzicht van de belangrijkste opbrengsten en uitgaven, in de
bijlage/onderaan notulen is dit ook bijgesloten.
We hebben goed financieel jaar gehad en staan er goed voor, ondanks inkrimpen van de
club/teams en aantal leden.
6. Verslag kascommissie
Nellie Rovers en Anne van Hout waren de kascommissie van dit jaar. Zij hebben de
boeken ingezien en geen opmerkingen; financieel verslag is goedgekeurd.
Haalbaarheid Flessenactie; gezien relatief weinig moeite behoorlijke verdienste. Minder
leden dus minder kinderen om rond te gaan. Dit jaar wel genoeg auto’s.
Contacten met Van Eldonk zullen niet meer via Ans Emonds gaan; bij voorkeur met 2
personen heen gaan.
Commentaar van Van Eldonk dat ‘we’ als club geen boodschappen doen; is ook niet te
zien wat voor de club is omdat we niet meer op rekening mogen kopen.
Marja zal navragen of weer mag en wat wederzijdse verwachtingen dan zijn; dan
duidelijk dat we wel boodschappen doen alleen vanwege kleinere club ook minder
boodschappen nodig.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
 Nellie Rovers en Ans Emonds stellen zich beschikbaar voor de controle van het
volgend jaar.
 Anne van Hout stelt zich als reserve beschikbaar.
8. Bestuursverkiezing / bestuurssamenstelling
Nu 4-koppig bestuur; is niet wenselijk. Mayte Donkers geeft aan te willen ondersteunen,
bepaalde bestuursactiviteiten op zich te willen nemen, duidelijk dan maken welke.
In volgende bestuursvergadering neemt bestuur hierin besluit, omdat officieel dat de weg
is bij nieuwe bestuursleden.

9. Rondvraag
Monja; volgend jaar 2020 bestaat Handel800 jaar en de korfbalclub 75 jaar. Idee is een
etentje/samenzijn te organiseren en hierbij alle oud-bestuursleden uit te nodigen. Dag
van oprichting is 17 september, gedachte gaan uit naar avond precies 75 jaar later;
donderdag 17 september 2020. Geen receptie of iets dergelijks. Voorstel enthousiast
ontvangen; zal verder worden uitgezocht de mogelijkheden + wie in bestuur ooit heeft
gezeten.

10 . Sluiting 20.00 uur

Bijlage;

- Jaarverslag plv. voorzitter en secretaris
- Financieel overzicht (beknopt/tafelversie)

Jaarverslag korfbalvereniging Blauw-Wit Handel 2018-2019
Opgemaakt september 2019 door plv. voorzitter en secretaris




De vereniging
Blauw-Wit bestaat momenteel uit een kleine 20 spelende leden, 18 stille/ereleden en 4
bestuursleden.
Seizoen 2018-2019 waren we gestart met 3 jeugdteams; A, C en E jeugd, seizoen 2019-2020
zijn we van start gegaan met 2 jeugdteams; B en D jeugd. Geïnventariseerd wordt of er in de
tweede helft van het buitenseizoen weer met een Midweek team aan de competitie kan
worden deelgenomen.

Bestuurlijke zaken
 Op de laatste jaarvergadering zijn geen nieuwe bestuursleden benoemd, het bestuur bestaat
uit 4 leden, Diana van Berloo is gestopt per juni 2019 en heeft haar taken als penningmeester
overgedragen aan Manon Laarakkers. In vorige verslagjaar is al gestart met overdracht.
 Maandelijks vonden de bestuursvergaderingen plaats, met onderbreking in de zomerperiode.
Aan het einde van elk seizoen (1e helft buiten, binnen en 2e helft buiten) hebben
leidingvergaderingen plaatsgevonden waarin het seizoen werd geëvalueerd. Daarnaast
hebben er intern nog verschillende overlegmomenten plaatsgevonden en ook diverse extern
zoal met VV Handel en de gemeente Gemert-Bakel.
 De vergaderingen van de Dorpsraad zijn telkens met een afvaardiging van Blauw-Wit bezocht.
 De samenwerking met VV Handel voor wat betreft accommodatie, veld- en sportpark
onderhoud, gemeentelijk overleg etc. verloopt naar beider tevredenheid. De samenwerking
wordt dan ook ongewijzigd voortgezet en VV Handel vertegenwoordigd de korfbalvereniging
ook naar buiten voor wat betreft overleg met de gemeente en onderhoud veld etc.
Acties
 Om extra inkomsten te generen is Blauw-Wit afgelopen een aantal jaar geleden gestart met
diverse acties zoals het inleveren van oud frituurvet en het verzamelen van statiegeld bij de
lokale supermarkt. Deze acties lopen nog steeds en brengen relatief makkelijk toch een leuke
verdienste op.
 Daarnaast zijn er ook afgelopen jaar een aantal bestaande acties opnieuw gehouden:
- de flessenactie; waarin in groepjes langs de deuren wordt gegaan voor statiegeld flessen
- In het najaar is aan Grote Clubactie deelgenomen
- elke maandagavond wordt er in het Vossenhol gekaart o.l.v. Lies van de Pas en Jacobien
Donkers. De opbrengt van deze kaartavonden is voor de korfbalvereniging omdat deze er jaren
geleden mee is begonnen. Er wordt gerikt en gejokerd en uiteraard is iedereen welkom een
keer of met regelmaat hieraan deel te nemen. Bij deze iedereen daarvoor dus uitgenodigd.
- Wat betreft de korfbalclub en carnavalsactiviteiten; Blauw-Wit alleen nog de
snoepverkoop, niet meer de garderobe.
De garderobe wordt nu verzorgd door Marja van Hout en dit staat los van de korfbalclub. Wel
is er nog een goede samenwerking zoals beschikbaar stellen van de garderobe rekken, bord
met nummers etc.

Algemeen
 Om nieuwe (jeugd-)leden te werven en bekendheid aan de korfbalvereniging te geven heeft
Blauw-Wit op de jaarmarkt in Gemert gestaan, begin september 2019. De reacties daar waren
positief, of het ook nieuwe leden op gaat leveren is nog af te wachten.
 September ’19 bestaat de vereniging 75 jaar; duidelijk is wel dat er geen grote activiteit of
receptie gehouden worden, hoe we dit willen vieren/bij stilstaan wordt nog verder binnen het
bestuur besproken.
 Handel800 in 2020; een werkgroep is opgestart, bestaande uit Dimph van Duijnhoven en Joke
van Melis om hiervoor een soort presentatie op te zetten van de korfbalvereniging; combinatie
van Handel800 en Blauw-Wit 75 jaar. Details hiervan worden komende maanden uitgewerkt.

Financieel verslag grootste in- en uitgaven 2018-2019

Seizoen 2018-2019
Opbrengsten acties
Grote Club actie
€ 802.90
Snoep verkoop
€ 1,217.60
Flessenactie
€ 332.10
Kaarten
€ 462.30
Rabo clubkas campagne
€ 290.50
Reclameborden
€ 850.00

Uitgaven
KNKV afdracht
€ 1,655.07
Zaalhuur
€ 1,077.91
Gas/water/licht € 885.17

