Verslag van de Algemene ledenvergadering maandag 11 juni 2018
Aanwezig: 33 personen.
1) Opening door de voorzitter
Namens het bestuur wil ik iedereen van harte welkom heten op deze avond.
We zijn blij dat we ook dit jaar weer veel leden en leiders mogen verwelkomen.

2) Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter
Er zijn geen ingekomen stukken.

3) Notulen van de algemene ledenvergadering van maandag 17 juni 2017
De notulen van de jaarvergadering over het seizoen 2016/2017, die gehouden is op
17 juni 2017 is geplaatst op de site van DKV Avanti.
4) Jaarverslag 2017-2018 door Helma
In het eerste weekend van juli 2017 is onze jeugd op kamp geweest in Helvoirt. Zoals
gewoonlijk was de organisatie in goede handen en stond het kamp in het thema van
expeditie Robinson.
Tijdens de laatste weken van de zomervakantie werd er weer gestart met trainen
door senioren en de overige teams startten niet veel later.
Op de eerste zaterdag van september hebben de meeste jeugdteams deelgenomen
aan het toernooi bij SCMH. Het was een leuke, warme dag geweest. De A1 was op
toernooi geweest bij BeQuick. Aangezien de toernooideelname bij SCMH terugloopt
overweegt men om aan het begin van het nieuwe seizoen met alle jeugdteams naar
BeQuick af te reizen
We zijn gestart met 2 senioren teams, een midweekteam, recreanten en 11
jeugdteams. Alle teams waren voorzien van een trainer en een coach. Vol goede
moed en met veel enthousiasme werd er begonnen aan de competitie. En nieuw bij
het kunstgrasveld was het digitale scorebord en tijdvermelding.
Trainster/coach Linda Haerkens is met senioren 1 begonnen in de buitencompetitie
begonnen in de overgangsklasse. Het was een spannende buitencompetitie in die
zin dat er 3 clubs strijden om het kampioenschap en de overige 5 in de poule binnen
een marge van 2 punten bleven. Met een keurige 4e plaats zijn ze in de
buitencompetitie geëindigd.
Ook in de zaalcompetitie hebben zij deelgenomen in de overgangsklasse. In de
zaalcompetitie werd gestreden om niet te eindigen op de laatste plek. Want dat
leverde directe degradatie op. Met een 7e plaats hebben ze dat kunnen voorkomen,
waardoor men weer uitkomt in de overgangsklasse.

Het senioren 1 team onder leiding van Linda Haerkens heeft dit seizoen met de vele
jeugdige spelers het team sterker gemaakt. Ondanks dit leeftijdsverschil is er een
goede mentaliteit onder de speelster en staat er een hecht team op het veld.
Toch gaf dit aanleiding dat er enkele speelsters aangaven dat ze graag op hoog
niveau willen blijven korfballen, maar dat er nauwelijks aanwas was vanuit de overige
teams die daarvoor geïnteresseerd zijn of de capaciteiten hebben. Ze hebben het
bestuur gevraagd om te kijken of een samenwerking met Celeritas mogelijk is. Dit is
vervolgens opgepakt en daarover later meer in dit verslag.
De laatste zondag waarop het eerste thuis speelde is feestelijk afgesloten met
koppelschieten en een hapje en een drankje.
Het tweede seniorenteam speelde het hele seizoen breedtekorfbal. Zowel in de
voorjaars- en zaal competitie is het tweede geworden, maar in het najaar
herfskampioen. Het team werd getraind door Bonnie van Heeswijk en op zondag
bijgestaan door Jeanne van de Wijst. Ook hebben de dames van senioren 2 per duo
ook vaak hun eigen training in elkaar gezet. Dit had als voordeel dat de trainingen
erg afwisselend waren.
Het derde seniorenteam zijn de dames van de midweek. Buiten haalde ze in de
najaarscompetitie een laatste plaats en in de voorjaarscompetitie zijn ze 3e
geworden. In de zaalcompetitie zijn ze bovenaan geëindigd. Wederom gefeliciteerd
met het behaalde kampioenschap.
De recreanten zijn het afgelopen jaar getraind door Harry van der Linde en als coach
was Marianne van Oorschot van de partij. Omdat het team maar vaak 8 spelende
dames had, hadden zij er voor gekozen om maar een minimaal aantal wedstrijden te
spelen. Dit was voor sommigen onder hen niet plezierig, maar we hopen dat er
aanvulling komt, waardoor ook zij meerdere wedstrijden kunnen spelen.
In augustus zijn een aantal jeugdteams gestart met hun seizoen op het toernooi in
mariaheide. Daar werd gestreden met mooie resultaten.
Het seizoen zijn we gestart met 2 a 2 b 3 c 2 d 1 e en 1 f team. Hier werden
wisselende resulaten behaald maar aan het eind van de herfstcompetitie werd door
de b1 c1 d1 en d2 de champagne ontkurt om het kampioenschap te vieren.
De binnencompetitie werd door de vele aanmeldingen gestart met een welpenteam.
Ook binnen zijn er verschillende resultaten behaald zo werden de c1 d1 en d2
kampioen.
Omdat de aanmeldingen bleven binnenkomen kwam er buiten nog een extra
welpenteam bij. Buiten is het alleen de d2 gelukt om een kampioen te worden.
Alle trainers er coaches gefeliciteerd met de behaalde resultaten.
Een aantal speelsters van de C1 en C2 hebben dit jaar deelgenomen aan de
selectietrainingen van de korfbalbond. Nieuw hierbij was dat ze ingedeeld werden bij
het gemengd. Helaas is er geen jeugdlid opgenomen in een selectieteam.
Wij danken vanuit hier de tc voor het zoeken naar trainers en coaches binnen de
vereniging. We weten met zn alle dat het lastig is om mensen hiervoor te vinden en

toch slaagt de tc erin om op bijna alle teams leiding te krijgen. Mochten er leden zijn
die denken dat wil ik komend seizoen ook kunnen ze zich altijd aanmelden bij de tc.
Vanuit hier willen we de trainers die stoppen ook bedanken dat zijn dit jaar: lieke
zandbergen iris voets kelly steenbakkers aniek verhoeven debby pijnappels gerby
vervoort mark stabel, na 27 jaar trainer te zijn besloot ook rien v berkel te stoppen.
Wat we de laatste tijd steeds meer terug horen is dat het respect naar trainers en
coaches toe verminderd. Al onze trainers en coaches staan in hun eigen tijd voor een
team omdat ze het leuk vinden om te doen. Helaas loopt hierdoor het animo om een
team te trainen of coachen terug, daarom willen wij vanuit hier vragen om je meer
bewust te zijn wat je uitspreekt naar een trainer of coach toe.
Onze club telt nu 189 leden, waarvan 1 erelid en 14 steunende leden.
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit 7 personen. Het bestuur vergaderde 7
keer het afgelopen jaar. Daarnaast bezochten bestuursleden een aantal
vergaderingen van de korfbalbond, vergaderingen van de Jeugdsportstichting,
regiovergaderingen en vergaderingen met Starlights. Daarnaast zijn enkele
bestuursleden extra belast met de opzet van de samenwerking met Celeritas voor
wat betreft de senioren, midweek en recreanten. Gezien de terugloop in onze leden
vanaf 18 jaar is het moeilijker om teams samen te stellen, waarbij ieder op haar nivo
kan korfballen. Om hier samenwerking te zoeken met Celeritas kan deze optie wel
behouden blijven. Ook de mensen vanuit de TC zijn hierdoor extra belast. Daarnaast
had het bestuur en TC backup gevraagd van twee oud voorzitters van onze club, om
dit mee te begeleiden. Zaken die de afgelopen jaren besproken en beslist zijn zij o.a.;
de teamindeling, de trainers/coaches, de kleding, de locatie waar gespeeld wordt,
contributie en scheidsrechters. Daarnaast wordt op 21 juni aanstaande voor iedereen
die 18 jaar en ouder is een sportief evenement georganiseerd om de leden van
Celeritas te leren kennen.

Onze wekelijkse nieuwsbrief verschijnt bijna elke week per mail. Hierin worden de
wedstrijden en evenementen aangekondigd, worden de wekelijkse uitslagen vermeld
en nieuws vanuit de korfbalbond. Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door een
aantal adverteerders
Wegens te weinig inschrijvingen is het door de sponsorcommissie georganiseerde
toernooi onder de naam Meierijstad niet doorgegaan. Wij vinden het jammer voor de
organisatie en willen ondanks deze teleurstelling hen toch bedanken voor de
organisatie die het gekost heeft om zover te komen.
Afgelopen jaar zijn C2 voorzien van nieuwe shirts door compleetshops.nl; de C3
heeft nieuwe shirts van Flip van Dijk en de D2 van Bril en Zo. Daarnaast heeft van
Heeswijk Sportprijzen ons wel een bekers en medailles gesponsord.
Afgelopen jaar hebben we diverse acties gehad om de clubkas te sponseren; De
speculaasactie, geraniumactie, kledingactie en oud papier. Alle acties verlopen
bijzonder goed door inzet van alle leden. Daarnaast willen we jullie er op attenderen
dat de sponsorkaart van de Plus, Tausch Optiek of juwelier, Steengoedkado.Voor
diegene die deze kaart niet meer hebben, er zijn er bij het bestuur nog verkrijgbaar.

De club van 50 draait al jaren zelfstandig en schenkt aan bepaalde doelen binnen de
vereniging zoals bijvoorbeeld de prijzen voor de kanjers van jaar. Daarnaast heeft
iedereen gezien dat het bord inmiddels vernieuwd is.
Terugkomende jaarlijks terugkerende activiteiten zijn Sinterklaas en carnaval. De
activiteitencommissie was verantwoordelijk voor de Sinterklaas en carnavalsactiviteit.
In februari hebben we carnaval gevierd in onze kantine met DJ Jos.
Dit jaar hebben de kinderen sinterklaas gevierd in de gymzaal en hebben onder
leiding van 2 pieten pietengym gedaan. Ze kregen allemaal een cadeau en de
oudere teams hebben gedobbeld in de kantine.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit seizoen zijn er weer veel mensen
actief geweest om op allerlei manieren de club te ondersteunen. Scheidsrechters,
materialenverzorger, beheerscommissie, kantinepersoneel, bestuursleden, club van
50, redactie van de nieuwsbrief, kampcommissie, vrijwilligers voor de
geraniumverkoop, speculaasactie en kledingactie, de organisatie van de keezeavond, en daarnaast alle trainsters en leiders van de senioren, recreanten en
jeugdteams, de vrijwilligers in de technische commissie, de sponsorcommissie en
de vele overige vrijwilligers waar wij een beroep op kunnen doen. Onze vrijwilligers
zijn het afgelopen jaar bedankt met een feestavond, met barbeque. Tijdens de
vrijwilligersavond is Helma Verhoeven gehuldigd en in de bloemetjes gezet als kanjer
van Avanti. Al jarenlang is ze speelster en scheidsrechter, TC-lid binnen onze
vereniging, maar vooral omdat zij de kartrekker is om onze jeugdleden te
enthousiasmeren om hun scheidsrechtersdiploma te halen. Afgelopen jaar hebben 8
jeugdscheidsrechters hun diploma behaald voor B/C jeugd en 1 lid voor A-junioren.
Helma nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor je inzet. In januari is er voor alle
leden, sponsors en belangstellende een nieuwjaarsreceptie geweest .
Aanstaande donderdag vindt het volgende evenement plaats; de teampresentatie en
de uitreiking van de sportiviteitsprijs.
Dit seizoen heeft het jeugdkamp nog niet plaatsgevonden. In het eerste weekend van
juli gaan onze jeugdleden met de kampstaf naar Eersel. Vanaf deze plek wensen wij
hen alvast een leuk en gezellig kamp.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het overzicht van het verenigingsjaar
2017-2018. Ongetwijfeld zijn niet alle gebeurtenissen vermeld in dit verslag. Toch ga
ik er van uit dat het een juiste indruk geeft van wat er binnen de vereniging is
gebeurd.
Harry bedankt Helma voor het lezen van het verslag
5) Huldiging leden
Dit seizoen huldigen we enkele leden. Het is een bijzonder jaar waarin de volgende
leden gehuldigd worden;
- Iris Voets en Tess van Alebeek zijn 15 jaar lid.
- Marja van de Doelen is 25 jaar lid.
- Marianne van Oorschot en Nancy Timmermans zijn 40 jaar lid

-

Coby van Houtum is 60 jaar lid.

Harry feliciteert hen met een cadeaubon
Omdat Jeanne van de Wijst en Henriette Raats al 50 jaar lid zijn en ook nog steeds
betrokken zijn bij de club, willen wij in het bijzonder bij hun stil staan door hun erelid
te maken van onze club. Naast Coby van Houtum zijn zij dan op dit moment de
ereleden van onze vereninging. Harry feliciteerd hem met een cadeaubon.

6) Financieel verslag 2017-2018 door Marianne

Marianne heeft een overzicht gemaakt van de financiën van de vereniging. In dit
overzicht zijn ook de diverse commissies opgenomen. Tijdens de vergadering wordt
dit door de leden bekeken.

7) Kascontrole verslag en verkiezing
De kascontrolecommissie bestond uit Bonnie van Heeswijk en Marlou van Heeswijk.
Ze hebben de kas goedgekeurd. Joyce van de Hurk was reserve. Marlou van
Heeswijk en Joyce van de Hurk worden gevraagd om volgend jaar de kas te
controleren. Nancy Timmermans en Harriette van den Bergh zijn reserve.
8) Bestuursverkiezing
Afgelopen jaar hebben we een voltallig bestuur gehad. Onder leiding van Harry van
de Linden heeft het bestuur zijn taken volbracht. Tijdens het afgelopen seizoen
bestond is het bestuur uitgebreid naar 7 personen.
Helma van Rozendaal en Danielle Dortmans zijn aftredend en herkiesbaar. Harry
vraagt aan de aanwezige leden of ze akkoord gaan dat zij hun functie in het bestuur
voortzetten .
9) Actualiteiten van de Technische commissie
Het indelen van de teams, het vinden van trainers, coaches en begeleiders, het
vinden van geschikte zalen om te kunnen trainen in de binnencompetitie zijn de
standaard werkzaamheden, die ieder jaar weer terug komen.
De TC is er dit jaar niet in geslaagd om voor alle teams weer een trainer, coach te
vinden. Vele jeugdleden zijn bereid om mee te helpen met trainen en coachen. Maar
voor enkele teams is dit niet gelukt. Graag staan wij en de TC open voor mensen die
alsnog een paar teams vooruit willen helpen. Elke tip is welkom bij een van de leden
van de TC of het bestuur.
Ook dit jaar gaan we een scheidsrechtercursus geven aan alle speelster die ouder
zijn dan 15 jaar. Dit met het doel om voor onze jongste jeugdwedstrijden voldoende
scheidsrechters te kunnen leveren.
10) Rondvraag

- Jannemij attendeert het bestuur op de actie “varkentjes wassen”. Ze zal daarvoor
stukken aanleveren bij het bestuur.
-Mark van den Broek geeft aan dat de hoofschakelaar uitvalt bij het aanzetten van de
frietpan. Harry geeft dit door aan de beheerscommissie.
-Chaline van de Greef geeft aan dat haar vader vrijwilligerswerk heeft gedaan, maar
geen uitnodiging heeft ontvangen voor het vrijwilligersfeest. Het bestuur is blij dat
Chaline dit meldt en het bestuur biedt haar verontschuldigingen aan en gaat er vanuit
dat we zulke incidenten volgend jaar proberen te voorkomen.
-Bonnie van Heeswijk geeft aan dat de activiteitencommissie het e.e.a. beter moet
afstemmen met betrekking tot de carnavalsactiviteit en sinterklaas. Marlies gaat dit
terugkoppelen naar de activiteitencommissie.
11) Sluiting
Harry bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en wenst ieder een prettige
vakantie en voor degene die nog mee op kamp gaan een fijn kamp toe.

Einde

