
Notulen algemene ledenvergadering SVH 

17 april 2019 

19.30 uur kantine Voordam 

 

Aanwezigen: 53 personen. 

Afwezig m.k.: 3 personen. 

Opening door Richard van Dijk. 

De bestuursleden stellen zich nog even kort voor. Siep Daniels is afwezig vanwege ziekte. 

Aanwezigen tekenen een condoleancekaart voor onze onlangs overleden wethouder van sport, 

Dennis op den Dries. 

Inventarisatie rondvraag 

De badminton vraagt zich af of ze konden weten dat er afgelopen dinsdagochtend iets te doen was in 

de kantine. 

Mededelingen 

Verslag van 2 oktober 2018 

Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

Ledenaantallen 2018 

Aantal leden bij de badminton blijft redelijk constant, gym-dans blijft rond de 100 leden en er is 

sprake van een lichte stijging bij de volleybal. 

Terugblik 2018-2019 

Badminton 

Onlangs weer een geslaagd toermooi gehad. De foto’s zien er gezellig uit! 

Acro: 

 De C-lijn ging als Black Panter: We zitten nog midden in het seizoen, maar tot nu toe kunnen 

we al terug kijken op vele mooie prestaties! Het hoogtepunt was wederom toch wel het ONK 

vorige week zaterdag in de Voordam, waar bijna alle teams vertegenwoordigd waren en 

waaruit zich zelfs 11 teams in de C-D lijn zich plaatsten voor de halve finale NK in ’s 
Hertogenbosch.  Waarna we natuurlijk hopen door te stromen naar het NK in Ahoy 

Rotterdam! Tevens deden we in het ONK weekend mee aan de uitvoering van Fysion, het 

thema was film. Waar de leden de vrijdag- en zaterdag avond een mooi show neerzetten! 

 En de D-E lijn als sneeuwwitje, met in de hoofdrol broer en zus als Prins en Sneeuwwitje: 

we hopen nog vele jaren als combi vereniging door te blijven gaan, want dit blijkt toch 

succesvol te zijn, gezien er nieuwe leden van omliggende verenigingen zich ook al bij ons 

aanmelden!  

Jazz: 

Lieke Rauwerda geeft nog steeds les aan een enthousiast team van meiden (10-14 jaar) en wil graag 

starten met een groep met kinderen van jongere leeftijd. Aanmelden kan via Lieke. 



Cheer: 

Bericht van Roel Roelofs (bij afwezigheid via whatsapp): 

De cheergroep heeft in 2018 te maken gekregen met veel blessures waardoor het nog wel aan het EK 

in Finland heeft deelgenomen, waar men vijfde werd. Het nieuwe seizoen 18/19 is begonnen met 

een kleine groep cheerleaders, waarbij in 2019 moet worden bekeken of USC op deze wijze een 

haalbare kaart is zowel financieel, organisatorisch als sportief. Op dit moment wordt daar onderzoek 

naar gedaan. Aan het eind van dit seizoen wil men daar duidelijkheid over hebben. 

Kantinecommissie 

De vacatures voor de schoonmaak zijn inmiddels ingevuld. We zijn nog steeds op zoek naar een 

coördinator voor de kantine. 

Tip van aanwezigen: meld deze vacature bij ‘Hellendoorn zoekt’ of via Hoi! of plaats een advertentie. 

De kantine wordt bijna dagelijks gebruikt door de SVH, maar is ook regelmatig op verzoek open voor 

andere verenigingen of voor evenementen. We zijn blij met de vrijwilligers die bardiensten draaien 

en kunnen nog altijd hulp gebruiken bij evenementen. De verdiensten hiervan vloeien terug in onze 

verenigingskas. Aanmelden kan bij Gerinda Oonk. 

Volleybal 

 Binnen het volleybalbestuur treden Linda Spin en Kim Brandwacht af. We bedanken hen voor 

de inzet binnen de vereniging! 

 Kampioenen 2019: JC1, A1, D1. D2 is 2
e
 geworden, hierdoor 

promotie naar de 2
e
 klasse 

 Activiteiten binnen de activiteitencommissie:  

o Grote Clubactie,  

o Jeugdkamp 24-25-26 mei 

o Beachtoernooi 5-6-7 juni meld je nog aan het kan nog!! 

 

 Helders fees: aanmelden vrijwilligers, we zijn dringend op zoek 

naar vrijwilligers voor de vrijdag en zaterdagavond! 

 

 Teamindeling is bekend gemaakt 

Er zijn weer 5 damesteams en de heren zijn terug naar 2 teams. 

 

Informatie van het bestuur 

 Het bestuur voert regulier overleg met de gemeente. Op de agenda staan punten zoals de 

materialen, zaalhuur, verzoek stoellift naar tribune en/of glaswand tussen kantine en 

sportzaal 

 Kennismaken met sporten is op 3 april van start gegaan bij de volleybal door een 

enthousiaste stagiaire van de gemeente (en binnenkort weer SVH-lid), er zijn 6 aanmeldingen 

 Strongmanrun: geef je op als vrijwilliger, dit betekent een gratis maaltijd, veel gezelligheid en 

extra inkomsten voor de SVH! 

 Ook zullen we dit jaar weer een beroep doen voor vrijwilligers tijdens het Helders Fees 

 Jaarplan 2019: speerpunt is het inzetten op (meer) vrijwilligers 

 Jubileumjaar 2021: de SVH viert dan het 75-jarig bestaan; Wieske Schippers is kartrekker 

voor de feestcommissie en er melden zich tijdens de vergadering spontaan mensen aan! 



 Contributieverhoging: m.i.v. het nieuwe seizoen wordt de contributie  voor alle leden met 50 

eurocent verhoogd vanwege verhoging zaalhuur, verzekeringen en schoonmaakkosten. De 

badminton uit bezwaar, omdat zij 1000 euro in de plus staan. Het gaat echter vooral om 

overhead, daarom wordt er vooralsnog geen onderscheid per afdeling gemaakt. Aanwezigen 

gaan na deze toelichting akkoord met de verhoging. 

Financiën 

De penningmeester geeft toelichting. Er zijn geen vragen. 

Verslag kascommissie 

De kascommissie heeft de stukken akkoord bevonden. Kim Brandwacht verlaat de kascommissie, 

hoeft gezien het aantal leden (min. 2 en er blijven 3 personen over) niet vervangen te worden, maar 

nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Rondvraag 

De badminton vraagt zich af of ze konden weten dat er afgelopen dinsdagochtend iets te doen was in 

de kantine. Het bestuur was op de hoogte en in de veronderstelling dat het doorgegeven was binnen 

de badminton. De beheerder was tevens betrokken en het ging om een eenmalige opvang van een 

groep basisschoolleerlingen.  

Sluiting 

Richard bedankt de aanwezigen en sluit om 20.05 uur de vergadering. 

Koffie met cake! 


