Digitale notulen seizoen 2021/ 2022 VT Handbal (ter vervanging van 53ste fysieke jaarvergadering)
Datum: 6 September 2021
Aanwezig zijn:
Pauline Kneepkens (rapiditas), Nicole van Bogget (rapiditas), Antonie en wendy (hbs), Janneke van
Roy, Susanne en Jolanda (hv stramproy) , swalmen (aukje), nadine Jetten (svm), Suzanne en
Sandra(meijel), Tessa Mickers (inter69), Meos1, Astrid Coenen (hercules), Carla Pex (maasbracht),
Silvia Bongers & Monique(meos), Manon Roep (H.v. Manual).
Opening
Er vindt dit jaar geen fysieke vergadering plaats in verband met het coronavirus. Een agenda is
per e-mail verspreid aan de contactpersonen van alle bovengenoemde teams zoals vermeld in
het adressenbestand. Dit is de definitieve overzicht met alle feedback geconsolideerd.
•

Notulen en financieel verslag 2020/2021
Deze documenten zijn bijgevoegd bij dezelfde e-mail als dit bestand.
Zie bijgaand nu ook het financieel verslag van seizoen 2019/2020.
Wij hebben tijdens de vergadering besproken dat we een verhoging willen doen van de
contributie aan de VT handbal. Deze zal worden veranderd naar 10,00.
Dit graag overmaken op rekeningnummer: NL59RABO0128426217 t.n.v. N.A.H. van Bogget

• Kampioenen
Aangezien seizoen 2020/2021 niet is gespeeld zijn er geen kampioenen of degradaties. Dit is in lijn
met de afspraken van het NHV: https://www.handbal.nl/blog/2020/03/24/handbalcompetitie-20192020-beeindigd/.
Daarbij zeggende dat iedereen het erg jammer vind dat we een jaar niet hebben kunnen spelen en
dat daardoor veel mensen zijn gestopt om verschillende redenen. En daardoor helaas enkele teams
zijn gestopt.
•

Team informatie

Wij als bestuur zagen de noodzaak om van 3 poules naar 2 poules te gaan om de volgende redenen:
• Wanneer een team zou uitvallen, blijft er toch een mooie competitie staan.
• Hierdoor hoeven we geen 1,5 competitie te spelen.
We hebben een indeling gemaakt op basis van alle informatie die we gekregen hebben.
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•

Speelschema 2020/2021
Wij gaan ervan uit dat we per 1 oktober weer kunnen starten met handballen. Zie onderstaand
de wijzigingen die we tot nu toe ontvangen hebben mbt het speelschema voor het komende
seizoen. Mochten er nog verdere wijzigingen zijn, dan geef dit aub zo snel mogelijk door aan het
bestuur van VT Handbal en aan Cor van Montfort (vthandbal@home.nl) zodat we kunnen kijken
of we daar nog rekening mee kunnen houden.

Wensen waren:
• Heibloem 2 niet samen met heibloem 1 thuis : voorstel om DS1 in even weken DS2 in oneven
weken.
• Maasbracht thuiswedstrijden gelijk met team B
• Swalmen pas wedstrijden inplannen vanaf eind september/ begin oktober
• Meijel gaf aan pas in januari te starten met de competitie, maar bij nader inzien word dit
toch vervroegd naar het begin van de competitie
• Meijel en Meos verschillende speelweek zodat ze misschien samen kunnen spelen.
Stoppen met competitie:
• NOAV
• Rapiditas
• MEOS 2
• Adressen bestand
Het adressenbestand met contactgegevens van alle teams staat op Dropbox:
https://www.dropbox.com/l/scl/AABMXW6Td1wW1gLG3ijoxNnrxrSKYhnFY9o
Ontvangen wijzigingen:
Silvia bongers is nieuwe aanspreekpunt van MEOS
Heibloem1 aanpassen adres.

Als iemand wijzigingen heeft mbt dit bestand, dan graag een mail naar Cor (vthandbal@home.nl) met
een cc naar het bestuur voor zondag 12 september.

•

Bestuur

Aangezien Rapiditas geen team meer heeft voor komend seizoen zullen wij vervroegd ons
bestuursfunctie overdragen aan Stramproy, hier hebben we ook contact over gehad en zullen dit
netjes overdragen en hier jullie later over informeren. Tot die tijd zullen wij zorg dragen voor het
opstarten van dit seizoen.
Contactpersonen van Rapiditas zijn:
• Nicole van Bogget, 0625218942, nicolevanbogget@live.nl
• Pauline Kneepkens-Jacobs, 0620696285, paulinejacobs1987@hotmail.com
Zoals de situatie nu is zal de bestuursfunctie na het seizoen 2021/2022 als volgt rouleren:

Stramproy / SVM / Swalmen / Wittenhorst / Bevo / BFC / HBS / Heibloem / Hercules ’81 / Inter
’69 / LimMid / Maasbracht / Manual / Meijel / MEOS / Posterholt /
Nieuwe verenigingen worden op alfabetische volgorde toegevoegd.
•

Rondvraag
• geen grote aanpassingen in corona maatregelen, 1.5 meter afstand blijft.
• let goed op de corona regels die per sporthal worden aangegeven.
• appgroep aanmaken van verschillende poules voor eindstand door te geven aan Cor.
• graag de mail ook versturen naar astrid.coenen@live.nl
• contributie word vooraf geind.
• Helaas heeft Joyce van Limmid niet aan de vergadering kunnen deelnemen, ze heeft geen
link ontvangen van de vergadering.
•

