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          Algemene Ledenvergadering seizoen 2019-2020 
 

                                           dinsdag 19 januari 2021 
                                                         digitaal vanwege corona 
                                                         aanvang: 20.00 uur (of 19.30 uur voor vragen op financieel gebied) 
                                                         einde: streeftijd 22.30 uur 
 

Het bestuur van Oliveo Handbal nodigt hierbij haar leden, Ereleden, Leden van Verdienste, 
ouders van jeugdleden, Vrienden van Oliveo Handbal en overige belangstellenden uit tot het 
bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering van Oliveo Handbal. 
 

Je kunt je aanmelden voor deze ALV via https://www.oliveohandbal.nl/alv-2019-2020/  geef 
daarbij je naam op en je teamnaam, de naam van het minderjarig kind of je functie i.v.m. 
stemrecht. Je vindt de aanmeldingsmogelijkheid op de site www.oliveohandbal.nl.  
 

De financiële stukken worden van 19.30-19.55 uur toegelicht voor belangstellenden; er 
kunnen vragen gesteld worden.  
agenda: 
20.00 uur Welkom door de voorzitter namens alle bestuursleden 
01. Opening en vaststelling van de definitieve agenda 
02 Mededelingen van de voorzitter 
03. Vaststellen van het verslag van de ALV d.d. 29 oktober 2019  
04. Jaarverslag secretaris 
05. Jaarverslagen commissies 
06. Verantwoording gevoerd beleid 2019-2020 
07. Financieel verslag 
08. a Verslag van de Kascommissie 
       b (Her)benoemen van de Kascommissie 
09. Bestuurswisseling en -verkiezing 
Pauze 
10. Bestuursbeleid 2020-2021 
11.         Bestuursvoorstellen        
12.         Wijzigingen Huishoudelijk Reglement               
13.  Vaststelling begroting 2020-2021 
14. Presentatie Technisch Beleidsplan 2020-2023 (vanaf 13 januari op te vragen via  
              ctz@oliveo-handbal.nl) 
15. Presentatie Vrijwilligersbeleidsplan 2020-2023 (zie bijlage) 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 
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 03) Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2019 
 

Welkom door de avondvoorzitter Om 20.05 uur heet Jacques Reniers (penningmeester) namens alle 
bestuursleden iedereen van harte welkom, met name Leden van Verdienste Hans de Rijke, Henny 
van Bemmelen en Sjoerd Sliggers. Hij is blij met de hoge opkomst. 
Aanwezigen:  Jacques Reniers (avondvoorzitter, Hans Grüne (accommodatiebeheer) en Mieke van 
Veen (secretaris). Edwin Nooijen (algemene zaken) vanaf 21.00 uur.  
René van Steenbergen (contributie), Mirjam van Etten (krachthonk), Judith van den Bosch (zaalhuur), 
Ad Ruigrok (stichting), Ingrid Kegge (CSZ), Henk Kegge (coach), Peter Luscuere (stichting), Leroy 
Nijhoff (scheidsrechter), Gerard Bouma (contributie), José Langelaan, Johan Kempers, Inge de Kroon 
(AC), Anita Zuidinga (kandidaat-voorzitter), Edo Bakker (webmaster), Claudia Weber (CTZ), Sjoerd 
Sliggers (stichting), Remco Verschoor (CCZ), Erik van der Kruk (kandidaat-bestuurslid), René Westphal 
(kandidaat-bestuurslid), Julie van Rijn (kandidaat-bestuurslid), Tjandra Maas (ledenadministratie), Ilja 
van Driel (scheidsrechter), Sheila van Wingerde(JC), Charelle Jordense (krachthonk), Henny van 
Bemmelen (kader), Ine Fransen (VvOH en vertrouwenspersoon), Monique Lorist (kader), Bouke 
Troost (coach DS1) en Ilja Maas (vader) en enkele DS1. 
Marianne Nooijen (VvOH) maakt de schaduwnotulen weer. 
 

Jacques vraagt of iedere aanwezige de presentielijst heeft getekend en zo niet, of dit alsnog in de 
pauze gedaan kan worden. 
De ALV-stukken zijn verstuurd naar 399 e-mailadressen dankzij webmaster Edo Bakker. 
 

01.Opening en vaststelling van de definitieve agenda  
Het gedeelte van agendapunt 13 ‘bestuursverkiezing’ komt na 9b. Er zijn verder  geen wijzigingen of 
aanvullingen op de agenda en deze wordt vastgesteld. 

02. Mededelingen van de avondvoorzitter                                                                                                     
Afwezig met bericht van kennisgeving: Arthur van Opzeeland (kascommissie 2018), Piet van 
Adrichem (erevoorzitter), Tineke van Adrichem (LvV), Nico van den Besselaar LvV), Ron van der Ploeg 
(LvV), Jan Wijntjes (LvV), Peter van de Coevering (LvV),  Ingrid Blom (administratie rijdersvergoeding), 
Hans Boeters (scheidsrechter en coach), Annemiek van Vliet (coach), Wim Langelaan (CCZ), Nancy 
Klompé (coach, AC), Gerben Renes (scheidsrechter), Pascal van den Biggelaar (coach). 
 

Op 23 februari  2019 is Elly van der Meer overleden. Piet van Adrichem  heeft een mooi in 
memoriam geschreven, dat door Mieke wordt voorgelezen. Applaus volgt.                                                                             
“Op 23 februari 2019 is Elly van der Meer overleden. Elly was vanaf de oprichting in 1951 tot medio 1975 een 
zeer actief kaderlid bij Oliveo Handbal. Van 1972 t/m 1975 was zij voorzitter.                                                            
Vanaf het prille begin in 1951 is Elly van der Meer bij Oliveo Handbal betrokken geweest.                            
Handbal was toen overigens een heel andere sport, dan het handbal dat wij nu kennen. Gespeeld op een 
voetbalveld, inwonend bij Oliveo Voetbal, destijds aan de Monnikenweg, net als voetbal met elf speelsters en 
ergens op zondag voor of na de voetbalwedstrijden. Met een groot voetbaldoel, al maakte dat het scoren niet 
eenvoudiger. Uitslagen als 2-1 kunnen we ons in het hedendaagse handbal niet meer voorstellen.                       
In die tijd en die ambiance handbalde Elly en nam ze geleidelijk een groeiend aantal taken op zich. Op welk 
moment ze bestuurslid werd, vermelden de annalen niet. Ergens in de jaren vijftig.                                                 
Vanaf 1960 vormde ze vele jaren een bestuurlijke tandem met voorzitter Arie van der Helm. Arie was het 
gezicht naar buiten en Elly regelde alles wat er maar te regelen viel. De ledenadministratie, het secretariaat, 
het wedstrijdsecretariaat en de contributie-inning. Speelsters werden in die begintijd nog met een kaartje in de 
brievenbus op de hoogte gebracht waar en hoe laat ze komend weekend moesten spelen. Elly heeft heel wat 
rondgefietst.                                                                                                                                                                          
Later kwam er een clubblad, ’t Zweetdruppeltje, dat bij Elly thuis werd getypt, gestencild en geniet. Het huis 
van Elly aan de Oostlaan (voor De Drie Heeren) was in feite jarenlang het zenuwcentrum van de club. Daar 
werd niet alleen veel werk verzet, maar ook vergaderd. 

Oliveo Handbal had in die periode geen vaste stek en eigen clubaccommodatie. Nadat het aan de 
Monnikenweg te druk werd, werd er op zondag gespeeld op de DSVP-velden, destijds aan de Boezemweg, en 
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eind jaren zestig bij Avanti aan Sportlaan. Voor het zaalhandbal, dat in die tijd zijn intrede deed, was Oliveo 
aangewezen op de Energie hal in Rotterdam. Er waren nog nauwelijks sporthallen in de regio en in de winter 
was het bijna wekelijks met z’n allen met de trein naar Rotterdam. Vaak wel heel gezellig. Trainen gebeurde in 
een veilinghal.                                                                                                                                                                      
Geen zorgen om een eigen accommodatie, maar wel veel geregel en dat lag Elly wel. Zonder veel ophef, rustig 
en niet snel van haar stuk; iemand die van aanpakken wist.                                                                                      
Tegen 1970 veranderde er het nodige in dit beeld van de vereniging. Er kwam een sporthal in Pijnacker en 
Oliveo Handbal verhuisde terug naar de Monnikenweg. ‘De voetbal’ verhuisde naar het nieuwe sportpark en 
‘de handbal’ kon het oude voetbalclubgebouw overnemen. Tegelijkertijd groeide de club als kool en kwamen er 
vooral jeugdteams bij.                                                                                                                                                            
Het handbal op het grote voetbalveld verdween naar de geschiedenisboeken.                                                       
Het was een turbulente en enerverende tijd met een nieuwe generatie jongere vrijwilligers, met nieuwe 
ideeën. Daar had Elly het weleens moeilijk mee. Ze was erg gehecht aan het kleine overzichtelijke clubje, dat 
zoveel jaren de vereniging kenmerkte.                                                                                                                                 
In 1972 trad Arie van der Helm terug als voorzitter en het was niet meer dan logisch dat Elly gevraagd werd om 
die functie over te nemen. Daar zat ze helemaal niet op te wachten. Elly voelde zich veel meer thuis in de 
luwte, maar ze deed het wel. Drie jaar lang leidde ze onze stevig groeiende handbalclub. Zonder onnodige 
drukte met een echte aanpakmentaliteit. Wars van ambitie, al gold dat ook voor haar visie op Oliveo. ‘Doe 
maar gewoon, dan doe je gek genoeg’, ze zou het bedacht kunnen hebben. Vanuit die kijk op, had ze moeite 
met een aantal nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Uiteindelijk hebben die nieuwe ontwikkelingen geleid tot 
haar afscheid in 1975. De groter gegroeide jeugdafdeling eiste haar eigen plaats op en rond die tijd werd een 
herenteam gevormd. In dat herenhandbal zag Elly voor Oliveo Handbal geen toekomst.                                     
Haar vertrek werd stevig gevoeld in alle geledingen van de club. Het duurde echt geruime tijd voor een nieuwe 
balans werd gevonden en Oliveo Handbal bestuurlijk weer op orde was.                                                               
Terecht is Elly na haar afscheid flink in het zonnetje gezet. Nog altijd is zij één van de slechts twee vrouwelijke 
voorzitters in de clubgeschiedenis. Elly is in de eerste 25 jaar van het bestaan van Oliveo Handbal van 
onnoemelijk grote waarde geweest. Voor al haar verdiensten is ze destijds benoemd tot Erelid. Een eretitel, 
waarmee de vereniging niet scheutig is, want ook daarvan zijn er in de hele historie slechts vijf.                          
Na haar afscheid is ze Oliveo Handbal blijven volgen. Ze bleef altijd goed op de hoogte. Zodra die mogelijkheid 
zich voordeed werd ze Vriend van Oliveo Handbal en op die wijze bleef ze op enige afstand bij het wel en wee 
van de club betrokken.                                                                                                                                                    
Hoewel Elly’s activiteiten inmiddels in een ver verleden liggen en ze daardoor voor velen hoogstens een naam 
is op het bord met Ereleden en Leden van Verdienste, zijn haar inspanningen nog altijd van betekenis voor 
Oliveo Handbal.                                                                                                                                                                       
Als in de beginjaren het fundament is gelegd voor de bloeiende vereniging die we nu met elkaar vormen, dan is 
de kwaliteit van dat fundament voor een groot deel te danken aan Elly van der Meer. Daarvoor verdient zij 
onze waardering en zullen wij haar bijdrage in herinnering houden.”                                             Piet van Adrichem                                                                                                                                                                                                                                                     

 

03. Vaststellen van het verslag van de ALV d.d. 29 oktober 2018  
Pagina 2 jaargang 2018-2019 moet zijn ‘2017-2018’.  
Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen en zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan 
Mieke van Veen (secretaris) en Marianne Nooijen voor de schaduwnotulen. 
 

04. Jaarverslag secretaris 
Mieke noemt puntsgewijs de items die in het verslag worden genoemd.  
Veilig sportklimaat, VOG, AVG en IVA hebben voortdurend aandacht. 
Het Eindeseizoensfeest is bij gebrek aan een werkgroep niet georganiseerd.  De Piet van Adrichem 
Trofee en de prijs van Jong Aanstormend Talent zullen plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie die 
5 januari 2020 wordt gehouden.  
Alcoholbeleid: Op de website staat inmiddels dat er strenger toezicht gehouden gaat worden op het 
schenken van alcohol. Ook worden er door externe partijen extra controles uitgevoerd. Er mag sinds 
vorig seizoen niet meer gerookt worden op de accommodatie van Het Nest; er hangen borden van de 
actie Rookvrije Generatie. 
Het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG) is gratis, mits de aanvraag via OH gaat. 
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Het drukken van de  .LIVE. kost niets, want het drukken wordt gesponsord door Impressed en levert 
zelf veel op door de adverteerders.   
Mieke wordt bedankt voor de samenstelling en de aanvullingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 

05. Jaarverslagen commissies  
Namens Accommodatiezaken (AZ) geeft Hans Grüne een toelichting. Doordat SkippyPePijN als grote 
huurder heel veel uren huurt, is een professioneel schoonmaakbedrijf ingehuurd. Op vrijdag wordt 
het helaas wel eens wat rommelig achtergelaten. Van de kantinewerkgroep is  helaas niemand 
aanwezig, maar Hans wil wel benadrukken dat hij erg blij is met het vele werk dat Bianca van 
Bemmelen, Jopie van Rijn en Nico van den Besselaar doen (o.a. bestellingen, frituurvet vervangen). 
Aan het begin van het seizoen zijn de prijzen verhoogd o.a. door de B.T.W.-verhoging. De 
alcoholhoudende en ‘ongezonde’ dranken zijn extra verhoogd. 
In samenspraak met de Stichting en SkippyPePijN als grootgebruiker wordt gekeken naar de 
vervanging van apparatuur en meubilair. Na zes jaar intensief gebruik zijn spullen aan vervanging toe. 
We willen een warmere uitstraling. Er komt robuuster meubilair. 
 

Het verslag van de commissie Technische Zaken (CTZ) is niet door Erik van der Kruk geschreven, maar 
door Amy Hauser. Er zijn binnen de commissie heel veel wisselingen geweest, maar Erik (bestuurslid 
TZ) hoopt nu met Claudia Weber (duovoorzitter), Ingrid Kegge (neemt secretariaat over van Amy 
Hauser), Petra Walchenbach en Sheila van Wingerde (jeugdcoördinatoren) op volle sterkte te kunnen 
starten aan het nieuwe seizoen. Pim Oortman en Brian Aarssen zijn ook toegetreden tot de JC. 
Helaas is er nog wel een vacature voor contactpersoon senioren. Mark Jense is gestopt. 
Helaas is Mirjam van Etten als coördinator krachttraining gestopt. HS1 is gepromoveerd naar de 
Eerste Divisie. Dames 1 heeft zich gehandhaafd in de Tweede Divisie. Het G-team zou bijna stoppen, 
maar Bas Koster en Carlie van Ipse hebben de leiding overgenomen. Ze proberen weer tot twaalf 
leden te komen. 
Omdat Oliveo Handbal momenteel 35 teams heeft, wordt het een uitdaging om voldoende 
trainingscapaciteit te vinden. Het Technisch Beleidsplan loopt tot 2020 en moet aangepast worden. 
Speerpunt is ‘Wat is er voor nodig om ieder lid op niveau te kunnen laten trainen en spelen’. 
 

Het Wedstrijdsecretariaat (WS) o.l.v. René Westphal is een veelzijdige, druk bezig zijnde afdeling. 
Daar een aantal taken binnen de commissie Scheidsrechterszaken die van het wedstrijdsecretariaat 
overlappen, is aan het begin van het seizoen 2019-2020 besloten de commissie Scheidsrechterszaken 
van CTZ naar CWZ onder te brengen, omdat op dat gebied meer raakvlakken zijn. 
Sportlink zal als tool meer gebruikt gaan worden.  
In principe zouden 260 leden potentiële scheidsrechters kunnen zijn/worden, dus dit zou eigenlijk 
genoeg moeten zijn om voldoende scheidsrechters te hebben, maar het is toch ieder weekend een 
puzzel om de indeling/inzet rond te breien. Eigenlijk zijn er ieder weekend zeker twee scheids-
rechters tekort en dit levert iedere keer een boete op, die oploopt naarmate het aantal keren dat er 
tekorten zijn. 
Erik, Ingrid en Richard worden bedankt voor hun inzet voor de afgelopen jaren in de CSZ. 
Nicolette van den Berg wordt bedankt voor haar werk als wedstrijdsecretaris en de goede 
overdracht. 
 

Van de commissie Vrijwilligerszaken (CVZ) is niemand aanwezig. Mieke geeft aan dat het Einde-
seizoensfeest niet is doorgegaan en dat de Piet van Adrichem Trofee (voor de vrijwilliger van het jaar) 
en de verkiezing voor het Jong Aanstormend Talent verplaatst zijn naar de nieuwjaarsreceptie. 
 

Namens de Commissie Commerciële Zaken (CCZ) krijgt Remco Verschoor het woord. 
Voor het eerst is afgelopen seizoen een sponsoravond georganiseerd. Helaas is deze niet erg druk 
bezocht, maar degenen die er waren, waren positief. Dit seizoen is het prikken van een datum wat 
moeilijker, omdat de dames en heren niet zo vaak op dezelfde avond thuis spelen.  
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Aan het einde van het vorige seizoen moesten de meeste contracten verlengd worden. Er zijn een 
aantal sponsoren gestopt, maar er zijn ook weer nieuwe gevonden.  
Remco heeft de grootste sponsor van de vereniging Klaverblad Verzekeringen bezocht. KV is 
tevreden en daardoor hebben zij hun naam verbonden aan DS1 en HS1. Er zijn ook sponsors in 
natura, zoals supermarkt Plus Zondag met de plaatjesactie wat een groot succes was. Samen met Edo 
Bakker is een digitaal sponsorpakket ontwikkeld.  
Teams mogen zich er wel wat meer bewust van zijn dat ze een teamsponsor hebben en hen ook wat 
aandacht geven, hen bijvoorbeeld uitnodigen voor een kampioenswedstrijd of ingeval van een 
eetcafé er gaan eten en dan melden dat ze van Oliveo Handbal zijn. 
 

De Activiteitencommissie (AC) organiseert ieder jaar leuke uitjes. Aspirant-bestuurslid Julie van Rijn 
wordt binnen het bestuur contactpersoon activiteiten. 
 

Webmaster Edo Bakker meldt dat in juni 2019 het e-mail adres van kleding@...  gehackt is. Advies 
van Edo is: zorg voor een goed (en lang) wachtwoord. 
 

Het handbalkamp was zoals ieder jaar ook dit jaar weer een groot succes. 
 

De commissie Vrienden van Oliveo Handbal (VvOH) organiseert twee keer per jaar leuke activiteiten 
voor de Vrienden en doneert daarnaast ieder jaar een aanzienlijk bedrag aan Oliveo Handbal. 
 

06. Verantwoording gevoerd beleid 2018-2019  
Mooi dat er mensen gevonden zijn die zitting willen nemen in het bestuur. De aspirant-
bestuursleden zijn al bij de bestuursvergaderingen aanwezig geweest. De vereniging draait goed. 
Hans Grüne en Peter Luscuere presenteren de plannen voor de nieuwe inrichting van de kantine. Het 
is nu een echte sportkantine en omdat SkippyPePijN een grote huurder is, wordt met hen overlegd 
hoe het clubhuis een warmere uitstraling kan krijgen. Er wordt gekozen voor een steigerhoutenlook, 
er komen kasten onder de raampartij richting de zaal. Er komt een kastenwand met kapstokhaken. 
De bar krijgt nieuwe bekleding.  
Vraag van Ilja Maas, (vader van Sten D1) over het schoonmaken van steigerhout? SkippyPePijN werkt 
al op sommige locaties met steigerhout en dat is goed schoon te houden doordat het met een 
speciale coating is behandeld. 
Er komt een elektronische sleutelplan met token. Het alarm blijft wel gekoppeld. 
 

07. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement  
Er zijn geen voorstellen tot wijzigingen van het HHR. Wellicht moet het een keer herschreven 
worden, zegt Mieke. Het is wat gedateerd. 
 

08. Financieel verslag  
Jacques geef toelichting op de cijfers. Contributie begroot € 84.000 is binnengehaald. Ook de inning 
van achterstallige contributie zijnde € 9.000 is binnengehaald, het restant is bijna nihil. Dit is een heel 
mooi resulstaat 
Dit seizoen zijn er toch weer 5% storneringen, maar dit kan in de meeste gevallen alsnog geïnd 
worden. 
In een voorgaande periode zijn contributiebedragen opgevoerd, maar die konden niet geïnd worden 
vanwege opzeggingen en blessures. Vorig jaar is de lijst geschoond en veel achterstallige betalingen 
zijn alsnog geïnd. De inners zijn nu bij dankzij de inspanningne van René van Steenbergen en Gerard 
Bouma. Dat is een prachtig resultaat. 
 

Er zijn ook donaties van de rijdersvergoeding. De reiskosten (= rijdersvergoeding jeugdteams) gaan 
wel omhoog , dat komt met name door de verre wedstrijden (hogere reiskosten), zodat steeds meer 
gevraagd wordt om uitbetaling van rijdersvergoeding. De donaties lopen dan terug. 
Aan de hoofdtrainers is een wat hogere vergoeding betaald dan voorgaande jaren. 
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Representatiekosten zijn hoger door een groot aantal kampioenschappen en het plaatsen van 
advertenties bij overlijden. 
Het financiële verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. 
 

09. a Verslag van de Kascommissie  
Tjandra Maas-Brigadoi en José Langelaan-van der Ploeg zijn samen met Jacques door de stukken 

gegaan.  

Tjandra leest voor: “Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2018 zijn wij, José 

Langelaan en (later) Tjandra Maas, benoemd tot kascontrolecommissie. De financiële administratie is 

dit jaar voor de vierde keer verzorgd door Jacques Reniers.  

Op vrijdag 18 oktober 2019 hebben wij het financieel jaarverslag van de vereniging over het boekjaar 

2018/2019 doorgenomen en gecontroleerd op de juistheid hiervan. Wij hebben een aantal 

opmerkingen en adviezen.  

1. Met betrekking tot de contributie inning merken wij op dat er inmiddels een flinke slag gemaakt is 

om de achterstallige contributie te incasseren. Er staat momenteel nog een klein deel van de 

achterstand open. Wij vinden het van belang dat hier voortdurende aandacht aan wordt geschonken 

om zodoende te voorkomen dat de achterstand in de toekomst oploopt. Wij constateren een verschil 

tussen het originele bedrag aan openstaande vorderingen aan contributie en kledinggeld versus de 

meest recente versie. Wij adviseren inzichtelijk te maken waardoor dit verschil ontstaan is.  

2. Wij adviseren de penningmeester na te gaan in hoeverre de vereniging verantwoordelijk kan 

worden gehouden voor afdracht belastingen en sociale lasten in het geval ontvangers van 

vergoedingen geen verplichte aangifte doen. Wanneer de vereniging hiervoor verantwoordelijk kan 

worden gesteld dan zou de uitbetalingsprocedure zodanig aangepast moeten worden dat hiervoor 

geen financieel risico meer bestaat. 

3. Vorig jaar heeft de kascommissie geadviseerd om naar de leden regelmatig te communiceren 

wanneer er voor rekening van de Vereniging in de kantine geconsumeerd mag worden. Dit advies is 

niet opgevolgd. Wij adviseren om dit alsnog te doen. 

4. Hoewel er inkomsten gegenereerd worden voor bekostiging busvervoer door de selectieteams, is 

nog steeds niet duidelijk of deze kostendekkend zijn. 

Om dit meer inzichtelijk te maken stellen wij voor om een aparte grootboekrekening hiervoor aan te 

houden.  

Verder stellen wij voor om vooraf een vaste toerekening van de opbrengsten af te spreken wanneer er 

tijdens een publieksavond inkomsten worden geworven voor de buskosten, rekening houdend met 

extra omzet en winstmarge in de omzet. 

Eindconclusie: De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering om het financieel 
jaarverslag van de penningmeester goed te keuren 
 

Applaus volgt. Jacques neemt de adviezen ter harte en bedankt voor de kritische controle. Hij gaat er 
mee aan de slag.  
 

b (Her)benoemen van de Kascommissie  
José heeft twee jaar in de kascommissie gezeten en zal plaats moeten maken. Edo Bakker biedt aan 
dit volgend jaar samen met Tjandra Maas te gaan doen. 
 

Hierna geeft Ad Ruigrok, als voorzitter van de Stichting Oliveo Handbal aan dat de stichting een 
aparte jaarrekening heeft. Ieder jaar wordt voor € 7.000 kleding zonder B.T.W. aangeschaft. Doordat 
de Stichting de B.T.W. weer kan terugvragen, kost dit de vereniging ook echt € 7.000 en niet meer.  
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De Stichting heeft veel overleg met de scholen over het gebruik van de MFA. Net voor 30 juni 2019 is 
de positie van de VvE duidelijk geworden. Het onderhoud is te laag ingeschat, de energiekosten zijn 
te hoog ingeschat, waardoor de kosten aardig in evenwicht blijven. De niet goed functionerende 
klimaatinstallatie met name in de hal heeft wel een verhoging gegeven, maar Ad vindt niet dat dit 
alleen op de handbal kan worden verhaald. De gemeente is hiervoor de grootste verantwoordelijke.  
Per 1 januari jl. is de regeling gewijzigd tussen het sturen van rekeningen van stichtingen naar 
verenigingen m.b.t. B.T.W. SkippyPePijN heeft er wel mede voor gezorgd dat het meubilair sneller 
veroudert. 
Afdracht aan de bond en de zaalhuur kost samen meer dan de contributie oplevert. Door o.a. 
sponsoring wordt dit bedrag toch gevonden. Er volgt applaus voor de Stichting. 
 

Zoals aan het begin van de vergadering aangegeven is, wordt een gedeelte van agendapunt 13, zijnde 
de bestuursverkiezing vóór de pauze behandeld. 
De kandidaat-bestuursleden: Anita Zuidinga (voorzitter), René Westphal (wedstrijdsecretariaat), 
Julie van Rijn (algemene zaken) en Erik van der Kruk (technische zaken) stellen zich in het kort even 
voor.  
Applaus volgt, nadat alle aanwezigen instemmen met de benoeming van de nieuwe bestuursleden. 
De nieuwe bestuursleden nemen na de pauze achter de bestuurstafel plaats. 
 

Pauze  
 

10. Bestuursbeleid 2019-2020  
De herbenoeming van de penningmeester (Jacques) en Accommodatiebeheerder (Hans Grüne) moet 
nog geformaliseerd worden. De aanwezigen stemmen met applaus in met deze herbenoemingen. 
Een van de speerpunten van het bestuursbeleid is respect hebben voor elkaar, niet alleen naar eigen 
leden, maar ook naar de tegenpartij. 
Ine Fransen heeft te kennen gegeven te stoppen als Vertrouwenspersoon. Anita Zuidinga is bereid 
om deze taak voorlopig op zich te nemen. Er wordt nog gekeken of dit niet botst met het 
voorzitterschap. 
Inzet van selectiespelers wordt verplicht. Zij zullen meer taken moeten krijgen. 
Monique Lorist vraagt wel om betere communicatie. De eerste thuiswedstrijd was er met de 
selectieteams niets gecommuniceerd over bijvoorbeeld kantinediensten, tijdwaarnemingen en 
ontvangst scheidsrechters. Sportlink wordt hier een belangrijk hulpmiddel voor. 
De contributie is niet verhoogd. De prijzen in de kantine zijn wel verhoogd m.i.v. nieuwe seizoen m.n. 
die van ‘ongezondere’ producten. 
 

Sheila van Wingerde uit haar zorgen, omdat er  te weinig kader is. Heel veel kaderleden vervullen 
dubbele functies.Teveel teams kunnen de binding verliezen, doordat ze elders moeten trainen. Hans 
geeft aan dat een ledenstop niet de voorkeur heeft van het bestuur. 
René van Steenbergen: de aanwas bij de jongste jeugd wordt wel minder. Mieke geeft aan dat er 
t.o.v. vorig jaar zes leden meer zijn. Gerard Bouma vraagt: “Als er nu bijvoorbeeld 32 kinderen in de 
D-leeftijd zijn, hoeveel blijven er over in de B?” 
Erik vindt dit een belangrijk punt voor de CTZ. Iedere speler is even belangrijk, wellicht moeten we 
meer nadenken over maatwerk. Ga trainers vinden en binden.  
Ilja Maas vindt het idee van maatwerk een goed idee. Erik geeft aan dat dit een speerpunt wordt. 
Charelle Jordense geeft aan dat zij nooit benaderd is of zij zin heeft om trainer of coach te worden. Er 
volgt een gesprek met haar. 
Oliveo Handbal kan zelf kiezen om in plaats van de tweede helft veldcompetitie mee te doen aan een 
beachcompetitie. Helaas zijn er weinig beachvelden. 
   
11. Bestuursvoorstellen  
Er zijn geen bestuursvoorstellen. Het bestuur was de afgelopen maanden té smal om hier aandacht 
aan te geven. 
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12. Vaststelling begroting 2019-2020  
Jacques vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen; de begroting wordt vastgesteld 
 

13. Bestuurswisseling en  -verkiezing, afscheid van Edwin Nooijen  
Mieke heeft een fotoreportage voor de beamer gemaakt. Daarna is er een afscheidswoordje door 
Mieke en Edwin ontvangt uit haar handen een bosje bloemen in vloeibare vorm. 
Edwin doet zijn afscheidswoordje en geeft aan dat hij eigenlijk al veel langer vindt dat hij te weinig 
tijd heeft voor bestuurswerk. Doordat er nu weer een voltallig bestuur is, is het daarom een goed 
moment om afscheid te nemen. Edwin wordt met applaus bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren.  
 

Eén punt stond bewust niet op de agenda. René Westphal neemt nu het woord. Hij heeft al eerder 
gezegd dat er een scheidsrechterstekort is. 
Het NHV houdt bij hoelang iemand al bondsscheidsrechter is. Sinds 21 november 1984 is Henny van 
Bemmelen al scheidsrechter. Hij heeft 35 jaar geleden zijn certificaat gehaald. Hij moet het nog wel 
vijf jaar volhouden voor de gouden fluit. Hij krijgt een vloeibaar presentje. 
 

14. Rondvraag  
José Langelaan vraagt zich af waarom er tijdens de vergadering veel tijd besteed wordt aan de 
jaarverslagen. Ze staan op papier, zodat iedereen ze vantevoren heeft kunnen lezen. Haar suggestie 
is om dit volgend jaar korter te behandelen.  
Mieke beaamt dit. De ALV is echter een belangrijk moment waarop commissies en het bestuur hun 
werk kunnen presenteren en toelichten. 
Daarnaast heeft José een vraag over het veiligheidsaspect bij een overvolle tribune. Dames en Heren 
speelden afgelopen zaterdag allebei thuis. Is dit dan nog veilig genoeg? Edwin geeft aan dat er niet 
zoveel gezamenlijke thuiswedstrijden zijn en dat de drukte eigenlijk alleen maar voorkomt bij de 
gezamenlijke thuiswedstrijden. En bij sommige verenigingen komt er heel veel publiek mee. 
 

Ilja van Driel geeft aan dat de penningmeester geen décharge is verleend, maar dit gaat alsnog in 
stemming. Aan de penningmeester wordt décharge verleend met applaus. 
 

René van Steenbergen meldt dat een beachcompetitie i.p.v. de veldcompetitie best wel 
consequenties heeft. Hij vraagt zich af of we hier wel aan mee moeten doen, omdat we dan minder 
thuiswedstrijden kunnen laten spelen, d.w.z. er is minder omzet. René Westphal geeft aan dat de 
veldcompetitie wel blijft bestaan. 
 

Sheila vraagt naar de klimaatbeheersing. Sjoerd Sliggers is hier al jaren mee bezig. Hij heeft nu zelf 
software gekregen, zodat hij kan zien hoe warm het is. Er loopt een pilot om te kijken of er verschil 
gemaakt kan worden in gebruik door de scholen en door de handbal. De handbal heeft behoefte aan 
minder hoge temperaturen. Het openzetten van de buitendeuren verstoort de klimaatbeheersing. 
José Langelaan geeft aan dat het misschien handig is om dit in de Nieuwsbrief te zetten. Sjoerd 
Sliggers wil hier nog graag mee wachten, totdat er een concreet plan ligt. 
 

15. Sluiting 
De avondvoorzitter Jacques bedankt ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en inbreng. Ook degenen die 
tijdens de pauze zijn weggegaan.  
 

De vergadering wordt afgesloten om 23.10 uur met dank voor ieders aanwezigheid. Iedereen wordt 
uitgenodigd voor een drankje. 
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                                                   Jaarverslagen 2019-2020 
 

04) Jaarverslag van de secretaris (door Mieke van Veen) 
Samenstelling bestuur 2019-2020 
Voorzitter    : Anita Zuidinga  
Secretaris    : Mieke van Veen 
Bestuurslid Financiële Zaken   : Jacques Reniers 
Bestuurslid Technische Zaken  : Erik van der Kruk t/m 8 september 2020 
Bestuurslid Competitie- Wedstrijdzaken: René Westphal 
Bestuurslid Accommodatiebeheer : Hans Grüne 
Bestuurslid Algemene Zaken  : Julie van Rijn en Mike van Bemmelen kandidaat vanaf maart 
Bestuurslid Communicatie  : Jeffrey Westerhout kandidaat vanaf april 
 

Bestuursvergaderingen 
Elke maand heeft minstens één bestuursvergadering plaatsgevonden met uitzondering van augustus. 
In juli was er een brainstormsessie met de onderwerpen: uitslagen enquête CVZ, toekomst, 
vrijwilligersbeleid en professionalisering. Vanaf de lockdown in maart is er ook vaak digitaal 
vergaderd en soms was er spoedoverleg nodig. 
De vastgestelde notulen gaan naar de ‘zwaardere’ commissies: de CTZ/CWZ, CSZ, CCZ en de CVZ om 
de communicatie te versterken.  
Het seizoen 2019-2020 startte goed op met een volledig bestuur. Vanaf maart werd het lastig; 
vanwege corona was er een lockdown, René Westphal werd ziek en de communicatie met de leden 
verliep digitaal. Regels moesten vanwege corona regelmatig aangepast worden; Erik deed hier veel 
werk voor met hulp van Richard Spies. Veel evenementen en acties gingen niet door waardoor de 
binding met de club achteruit ging en kantine-inkomsten wegvielen.  
 

Diverse bestuursactiviteiten 
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de diverse bijeenkomsten van de Sportraad waar politiek en 
verenigingsbestuurders elkaar ontmoeten.  
Het bestuur heeft contact met Team4Talent dat de CTZ ondersteunt. 
Bestuurs- en/of kaderleden waren aanwezig op de regio- en clusterbijeenkomsten.  
Het bestuur was voor het eerst sinds jaren verhinderd op de ALV van het NHV op 20 november in 
Papendal. Het NHV is financieel gezond en het aantal leden is ondanks corona stabiel. Er komen 
‘toeslagen per product; zaal, veld en/of beach’. De ALV in Den Bosch ging niet door en is uiteindelijk 
digitaal gehouden in november 2020. Mieke was bondsafgevaardigde namens Oliveo. 
 

Sjoerd Sliggers van de Stichting onderhoudt de contacten met de gemeente. Hij zit bij het 
gebruikersoverleg met de scholen en SPP en in de VvE. Hij houdt het bestuur op de hoogte van de 
bouwplannen rondom Het Nest. Vanaf maart is er overlast geweest bij de Zilverreigerdreef vanwege 
de nieuwbouw en de herinrichting. Op wat parkeerincidenten na is de overlast meegevallen, mede 
dankzij corona. Sjoerd was ook betrokken bij het klimaatonderzoek van de zaal. 
Het Klaverblad Voorbereidingstoernooi is georganiseerd op 5 en 6 september.  
Het bestuur deed in december mee aan het gezellige Lasergame-event georganiseerd door de AC. 
 

De nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari is goed bezocht; er waren honderd mensen en het was 
gezellig. Jan van Santen ontving de Piet van Adrichem trofee; het G-team was aanwezig. Pim 
Oortman en Claudia van Paridon waren de andere genomineerden. Er was een buffet. Finn van Dijk 
was het Jong Aanstormend Talent; hij viel op als jonge scheidsrechter.  
Danick Snelder is in december gehuldigd bij Oliveo Handbal in aanwezigheid van de wethouder sport. 
De tribune is naar Danick vernoemd met een naambordje.  
Het vrijwilligerspresentje was duurzaam (zie verslag CVZ). 
 

De kaartclub schonk Oliveo een mooie bijdrage voor de nieuwe inrichting. 



                                          Algemene Ledenvergadering 19 januari 2021  

10 
 

De opbrengst  van de Grote Club Actie is gebruikt als bijdrage voor de nieuwe inrichting van de 
kantine. De GCA bracht ruim € 3.400 op. 
De VvOH droeg mede bij aan de nieuwe inrichting, evenals de AC (Sint- en Pietactie), de NHV-loterij 
en het geschonken bedrag van de rijdersvergoeding. 
NLDoet kon in maart niet doorgaan vanwege corona. Oliveo ontving toch de aangevraagde subsidie 
die gebruikt is voor schopplaten op de deuren. 
René ontving in november de organisatie van de Avond4daagse die een cheque meenamen van           
€ 400 vanwege de hulp die Oliveoleden geboden hebben. Bedrag is t.b.v. busvervoer selecties. 
 

Het Schoolhandbaltoernooi is vanwege corona niet doorgegaan. 
Er is helaas geen Eindeseizoensfeest geweest, niet alleen omdat er geen werkgroep was om dit te 
organiseren, maar ook vanwege de coronacrisis.  
Een geplande EHBO-cursus kon ook niet doorgaan.  
Mieke haalde via het Vrijwilligers Informatie Punt het diploma Sociale Hygiëne.  
De protocollenmap van de kantine is aangepast en vernieuwd.  
Aanvraag Noodhulp vanwege derving kantine-inkomsten is gedaan en gehonoreerd.  
 

Op 26 mei is er een digitale Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) gehouden in 
samenwerking met Stichting Oliveo Handbal t.b.v. de overdracht opstalrecht Monnikenweg. De 
vereniging machtigt de Stichting de overdracht te doen om zodoende  het erfpachtrecht te verkrijgen 
voor de ondergrond van de kantine van de Zilverreigerdreef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Contributie-inning 
René van Steenbergen en Gerard Bouma innen de contributie. Het innen in vier termijnen voor 
iedereen blijkt een succes. De blessureregeling is vereenvoudigd; het eigen risico van drie maanden 
blijft bestaan. De geplande indexering 2020-2021 is niet toegepast vanwege corona. In 2019 zijn wel 
de kantineprijzen verhoogd. 
 

G-team 
De collecte voor het Fonds Gehandicaptensport in april door de B-jeugd ging niet door. De opbrengst 
zou t.b.v. ons eigen G-team zijn. Het G-team kan vanaf de lockdown in maart niet meer trainen. Bas 
Koster is de nieuwe enthousiaste trainer van het G-team; geholpen door Carlie van Ipse.  
 

Alcohol- en rookbeleid 
In november was er weer een IVA-instructie in de kantine voor oudste B- en A-jeugd en ouders. Er 
waren 38 aanwezigen die hun certificaat haalden. Iedereen achter de bar moet een IVA-verklaring 
hebben. Het is ook mogelijk via E-learning het certificaat te halen. 
Het schenktijdenbesluit is opnieuw opgehangen. Er wordt meer controle verwacht vanuit de 
gemeente. Er moet goed op de sluittijden gelet worden.  
Oliveo is via de Gemeente aangesloten bij Rookvrije Generatie; op de accommodatie van Het Nest 
mag niet meer gerookt worden. Er hangen bordjes aan de veldkant, zodat mensen die roken 
aanspreekbaar zijn. 
 

VOG en vertrouwenspersoon 
Oliveo voert een beleid op Sociale Veiligheid. Volwassen kaderleden die werken met minderjarigen 
moeten een VOG aanvragen via de secretaris. Ook voor de kampleiders is een VOG aangevraagd. Ine 
Fransen  stopte als Vertrouwenspersoon; ze gaf dit stokje over aan Amy Hauser. Amy gaat een cursus 
volgen.Het hebben van een VP en beleid is een voorwaarde om gratis VOG’s aan te kunnen vragen. 
 

AVG 
Oliveo heeft de ‘zelfverklaring AVG’ in samenwerking met NOC*NSF. Alle bestaande leden tekenden 
een AVG-verklaring en elk nieuw lid levert via het aanmeldingsformulier een AVG-verklaring in 
waarmee hij/zij toestemming geeft dat voornaam en (team)foto op de site mogen komen. Deze 
verklaring kan altijd weer ingetrokken worden om privéredenen. De verklaring staat in Sportlink. 
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Ledenadministratie 
Tjandra Maas verzorgt de ledenadministratie. Ze zorgt ook voor de etiketten t.b.v de verspreiding 
van de Presentatiegids. Op het aanmeldingsformulier is de eerste datum van training gekomen, zodat 
het aspirant-lidmaaatschap voor ieder jeugdlid twee maanden is. Langdurig gratis meetrainen wordt 
zo voorkomen. 
 

Er zijn 52 afmeldingen. De redenen zijn: studie, zwangerschap, verhuizing, andere sport, langdurige 
blessure. Een lid vertrok naar Feyenoord om hoger te gaan spelen.  
Opvallend is dat de leden Oliveo Handbal  trouw blijven; zonder leden is er geen vereniging. De 
kosten lopen door en extra inkomsten vallen weg. Op dit moment zijn er rond 400 leden, inclusief 
kaderleden (zie bijlage).  
  
Media 
Edo Bakker is webmaster sinds januari 2019. Oliveo is overgestapt op een andere server. De website 
is verbeterd. Edo verzorgt elke maand een Nieuwsbrief met input vanuit het bestuur en de diverse 
commissies. 
De secretaris verzorgt bijna elke week een stukje In de Telstar in overleg met hoofdtrainers, 
commissies en fotografen. De onderwerpen waren: kamp en selectiewedstrijden. 
  
Werkgroep Presentatiegids 
De oude redactie van .LIVE. heeft afscheid genomen. 
De nieuwe redactie bestaat uit: Natalie Verschoor, Sylvia van Eijk en Inge de Kroon. In overleg met de 
CCZ en het bestuur is besloten nog maar één bewaarexemplaar van een Presentatiegids te maken 
waarin foto’s staan van elk team. De gids kwam eind oktober uit en was een succes. Impressed Print 
& Sign sponsorde de gids.  
 

Kledingcommissie 
De Kledingcommissie bestond uit Mieke van Veen, Ingrid Blom, Suzanne Kemp en Wendy Havik.  
Er zijn veel nieuwe sportbroekjes aangeschaft met het nieuwe Klaverbladlogo. Ook zijn veel 
wedstrijdshirts vernieuwd.  
HS1 en HS2 ontvingen nieuwe wedstrijdshirts.  
Afgeschreven kleding gaat via Marlies Bles naar Kenia. Kapotte kleding gaat naar de kledingbak.  
Gevonden voorwerpen gaan na drie maanden naar een goed doel. 
 

Welpen van de Week/Oplopers 
Bij de selectiewedstrijden tot de lockdown waren Welpen van de Week aanwezig uit de E-jeugd bij 
DS1. SkippyPePijN sponsort doppers. Bij de wedstrijden van HS1 waren Oplopers uit de D-jeugd. Mike 
en Julie nemen deze organisatie over van Erik en Mieke. 
 

Rijdersvergoeding 
Ingrid Blom verzorgde de administratie van de rijdersvergoeding weer. Een groot deel is geschonken.  
 

Rekening-Courant 
De rekening-courant is gebruikt voor scheidsrechtersfluitjes, keepersbroeken hogere teams, 
ballennetten en -pompjes voor de coachtassen en trainingshesjes. Sport 2000 sponsorde deze 
materialen. De rekening-courant is commissie-overstijgend en daarom in beheer van het bestuur. 
 

Kantine-indelers 
Isabelle Gravesteyn en Lineke Mourits deelden de kantinediensten in. Slechts een enkele ouder 
ontving dispensatie via het bestuur; kantinedienst is verplicht. Isabella gaf begin 2020-2021 het 
stokje over aan Marina Pool. 
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05) Jaarverslagen diverse commissies 
 

Jaarverslag Accommodatiebeheer (door Hans Grüne) 
Het clubhuis van Oliveo heeft in het afgelopen jaar een metamorfose ondergaan. Nog voor de 
coronaperiode is ons clubhuis opnieuw ingericht en gemoderniseerd. De donatie van de kaartclub 
van € 1000,00, eind 2019, werd gebruikt voor aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor de 
kantine. Door het toepassen van steigerhouten meubels, nieuwe bekleding en nieuwe lampen heeft 
het geheel een industriële look gekregen! Ons clubgebouw is meegegaan met de tijd. Het nieuwe 
meubilair staat stoer en is multifunctioneel, niet alleen voor ons zelf maar ook voor onze huurder 
SkippyPePijN. De extra inkomsten van de verhuur zijn dit jaar ook hard nodig geweest om alles 
draaiend te houden.  
 

Door twee langdurige lock downperiodes zijn we heel veel inkomsten misgelopen van de bar- en 
keukenomzet, maar ook door bijvoorbeeld het niet-verhuren van de ruimte aan bijvoorbeeld 
wandelvereniging Pijnacker (WEP).  
 

De dagelijkse schoonmaak van de ruimtes is de laatste drie jaar ver ondermaats gebleven waardoor 
we, in overleg met onze hoofdhuurder SkippyPePijN, besloten hebben op korte termijn (februari) in 
zee te gaan met een nieuw schoonmaakbedrijf. 
 

Gelukkig hebben we afgelopen jaar wel steun gehad van Jopie van Rijn, Nico van den Besselaar en 
Bianca van Bemmelen die hun schoonmaakwerkzaamheden in de keuken, de bestellingen en 
voorraadbeheer, waar mogelijk, met volle overgave hebben uitgevoerd, waarvoor een speciale dank 
aan hen! 
 

Voor de dagelijkse gang van zaken op locatie en de communicatie is Sjoerd Sliggers de drijvende 
kracht. Hij heeft goed contact met de VvE, de gemeente, de wijkagent maar ook met onze huurders. 
En niet te vergeten onze eigen commissies binnen Oliveo. Dit vraagt veel tijd en sinecure om alles op 
een hoog niveau te houden. Zijn er technische zaken die aangepakt moeten worden? Ook hier speelt 
Sjoerd met zijn team van technische mensen een grote rol in. 
 

Alles bij elkaar hebben we veel vrijwilligers die er alles aan doen om de locatie voor een ieder 
toegankelijk te houden. Zij zijn de ambassadeurs van Oliveo Handbal of dit nu achter de schermen is 
of zichtbaar op locatie. Een bijzondere dank aan een ieder die dit tot een terugkerend succes maakt! 
 

Jaarverslag Commissie Technische Zaken (CTZ) (door Julie van Rijn, Mike van Bemmelen en 
René Westphal) 
De Commissie Technische Zaken heeft afgelopen seizoen veel werk verzet, maar heeft ook heel veel 
mutaties gekend. 
Dit verslag zou normaliter door de secretaris van de CTZ gemaakt worden, maar hiervoor bestaat al 
geruime tijd een vacature. Begin van het seizoen is Erik van der Kruk, als voorzitter, voortvarend van 
start gegaan en hij kreeg al snel hulp van Claudia van Paridon in een duovoorzitterschap. Later kwam 
gelukkig Ingrid Kegge het team versterken als secretaris. Met daarnaast de Jeugdcoördinatoren (JC), 
de Technische Activiteiten Commissie (TAC) en een nieuw opgezette afdeling Krachttraining (KT) was 
het team nagenoeg compleet. Zoektocht was nog naar een paar posities zoals contactpersonen (CP) 
voor de senioren. 
 

Helaas zijn er aan het eind van het seizoen veel leden uit de CTZ vanwege diverse redenen opgestapt. 
Begin september gaven ook Ingrid en Erik te kennen te zullen stoppen, terwijl Claudia al eerder 
vanwege privéredenen was gestopt. Uiteraard wil het bestuur hen nogmaals danken voor het vele 
werk dat ze de afgelopen periode in deze commissie hebben gestoken. 
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Direct zijn binnen het bestuur deze taken opgepakt door Mike, Julie en René die dit naast hun ‘basis’ 
bestuursfunctie ad-interim uitvoeren. 
 

Op basis van de overgedragen informatie is dit jaarverslag tot stand gekomen om toch de leden van 
Oliveo Handbal een helder beeld te geven wat er zoal gepasseerd is afgelopen seizoen. 
 

De start van seizoen 2019-2020 zag er goed uit, bijna 35 teams stonden klaar om aan de competitie 
te beginnen. Kaderleden zoals trainers en coaches waren beschikbaar voor de teams, de mentoren 
voor de diverse (jeugd)afdelingen waren compleet en de paraplu erboven zijnde JC stond ook klaar. 
Bij de senioren was ook alles geregeld, de teams waren in de juiste afdelingen ingeschreven.  
Dankzij de inspanningen van de CCZ gingen beide selectieteams verder onder de naam 
Klaverblad/Oliveo DS1 en Klaverblad/Oliveo HS1. 
 

Uiteraard zoals binnen de wereld van handbal bekend, waren er ook vele uitdagingen. Zo waren er 
meer teams ingeschreven binnen de wedstrijdsport dan dat er beschikbare bondsscheidsrechters 
waren. In goed overleg met de CSZ was dit op te lossen en met de blik naar de toekomst is er hard 
ingezet tot professionalisering.  Dit seizoen moest er ook gezocht  worden naar twee nieuwe trainers 
voor de selectieteams aangezien zowel Bouke Troost bij de Dames als Dennis Teeuw bij de Heren 
zouden stoppen aan het eind van seizoen 2019-2020.  
Na veel inzet van Erik is het gelukt voor seizoen 2020-2021 twee nieuwe trainers binnen te halen, 
Leon Luijsterburg voor de Dames en Jan Weerden bij de Heren. Na veel gesprekken bleek al snel dat 
deze heren een welkome aanvulling zouden zijn voor Oliveo, samen wilden ze bouwen aan de 
toekomst. 
Tevens werd er een start gemaakt om te bekijken hoe de jeugd beter bij de senioren aan kan haken. 
Er is besloten een tweetal technische kaders op te zetten (TKOH = technisch kader overleg Heren en 
TKOD = technisch kader overleg Dames) waarbij de A-teams samen met de Senioren op technisch 
niveau kunnen optrekken. 
 

Daarnaast is er dit seizoen hard gewerkt aan de opzet voor meer professionele krachttraining. Het 
doel hierin is om per team (vanaf B-jeugd) één uur krachttraining te krijgen onder begeleiding van 
een vaste krachttrainer. Deze opzet is gelukt en onder leiding van Richard van Wingerde en Charelle 
Jordense staat deze tak als een huis. De opkomst is goed en positief te noemen en hiermee kunnen 
mogelijk veel blessures tijdens trainingen en wedstrijden voorkomen worden. 
 

De Technische Activiteiten Commissie (TAC) had veel plannen, maar helaas kwam corona om de 
hoek kijken waardoor  in de  tweede helft van het seizoen een aantal acties geen doorgang kon 
vinden. Eind oktober 2019 organiseerde de TAC het geslaagde en goed bezochte Klutstoernooi.   
 

De mentoren en JC hebben heel veel werkt ingezet vanaf de helft van het seizoen om te gaan 
bekijken welke teams er naar komend seizoen konden, dit was een hele harde noot aangezien er veel 
eisen en wensen op tafel lagen. Uiteindelijk is de puzzel gemaakt en kon dat hoofdstuk afgesloten 
worden.  
 

Wat essentieel bleek dit seizoen, is dat er hard gewerkt is aan een stevig document, het Technisch 
Beleidsplan (TBP). In dit document staat beschreven welke lijnen op alle vlakken door de vereniging 
lopen en waar we als vereniging en als individu rekening mee kunnen en moeten houden. Het geheel 
is een goed onderbouwd document, dat uiteraard aan de hand van input van het kader en de bond 
jaarlijks aangepast kan worden. Gezien de vele wijzigingen binnen de commissie is dit document 
nogmaals doorlopen en we hopen dit tijdens deze ALV te kunnen presenteren en accorderen. 
 

Het abrupte einde van het seizoen was in eerste instantie natuurlijk een domper voor het vele werk, 
ineens kwam alles stil te liggen en hoe verder. Ook hier heeft de CTZ diverse taken opgepakt om 
samen met de vereniging het plan klaar te maken voor wat zou gaan komen. René Westphal en 
Richard Spies namen intussen de acties rondom de  coronamaatregelen van Erik over.  
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We gingen er vanuit dat deze stop  toch niet van lange duur zou zijn. Ondanks dat er geen 
wedstrijden gespeeld werden, is de commissie continue bezig om te doen wat nodig is en zo konden 
de leden binnen de regelgeving zoveel mogelijk met handbal bezig  zijn. Achter de schermen stonden 
zij in de startblokken om te vlammen! 
 

Jaarverslag Competitie- en Wedstrijdzaken  (CWZ) (door René Westphal) 
Het seizoen 2019-2020 was een bewogen seizoen in alle opzichten. Het seizoen zag er veelbelovend 
uit; HS1 in de Eerste Divisie, DS1 in de Tweede Divisie en een mooie indeling voor de gehele 
competitie. 
De planning is gemaakt, teams zijn ingedeeld en veel werk is het afgelopen seizoen gestoken in het 
opleiden van scheidsrechters en fair play. Iedereen had zijn 'neus' dezelfde kant op staan om een 
fantastisch handbalseizoen te starten. De buitenwedstrijden werden gespeeld, met nagenoeg weinig 
tot geen blessures, echter wel veel variatie in het klimaat van veel warmte tot veel regen. Uiteindelijk 
hebben we dit seizoen toch een kleine 35 teams aan het werk kunnen zetten.  
 

Wat betreft opleidingen was hier ook een hele mooie score, nagenoeg alle leden vanaf de oudste B’s 
hadden hun HandbalMasterz. Met dit certificaat zijn deze leden gerechtigd om ook als scheidsrechter 
op te treden. De Commissie Scheidsrechterszaken (CSZ) is bestuurlijk vanaf dit seizoen onder de vlag 
van de CWZ gebracht aangezien hier veel raakvlakken zijn. Voor verslaglegging van deze commissie 
verwijs ik naar de aparte bijlage. Ook het Tuchtrecht valt onder deze verantwoording, de CWZ heeft 
in het seizoen maar een tweetal zaken hoeven te behandelen. 
Aangezien de veldcompetitie uit twee delen bestaat waren er in het najaar geen echte kampioenen, 
maar er waren wel wat koplopers met uitzicht op een kampioenschap in periode 2. In oktober startte 
de zaalcompetitie en het ging direct lekker los. Uiteraard was de zaal al bekend terrein voor HS1 en 
HB1, aangezien zij in de landelijke competitie spelen die eerder is gestart en in principe komen beide 
teams niet in de veldcompetitie uit. 
 

Veel trainen en op naar mooie wedstrijden. Ook het plan voor wedstrijdtafel en scheidsrechters 
kreeg steeds meer vorm, en ja de wedstrijdtafel bij de Eerste Divisie is wel wat anders dan alleen de 
klok bedienen. 
 

Eind februari kwam er een hele onverwachte tegenstander ons land binnen, totaal onbekend en 
onverwacht, corona ! Hier zouden we nog veel last van krijgen, en ja hoor op 16 maart werden 
spontaan alle wedstrijden en trainingen stopgezet, Nederland ging richting de Lockdown. Achter de 
schermen bleef het hard werken om seizoen 2020-2021 in voorbereiding te zetten, ‘de lockdown is 
toch van korte duur’ was de gedachte. Iedereen bleef waakzaam en voorzichtig, toch kwam de hele 
vervelende mededeling dat ik richting het ziekenhuis verplaatst werd met coronaverschijnselen. Dit 
heb ik geweten, vele afdelingen inclusief een comaperiode op de IC heb ik bezocht.                                            
Intussen ging de inschrijving en planning voor 2020-2021 gewoon door. Deze is opgepakt door TZ. 
Gelukkig kwam het verlossende nieuws dat ik ‘mijn’ tegenstander met vlag en wimpel had overwon- 
nen, hoe anders had het kunnen zijn. Vanaf 3 mei heb ik de zaken in rap tempo opgepakt en zorg 
gedragen voor hetgeen nog nodig was om in september weer te kunnen starten. 
 

Ook de afwikkeling van het zaalseizoen was nog even spannend, geen degradatie en promotie, ook 
geen zaalkampioenen, en aangezien het veldseizoen deel 2 compleet is afgelast ook daar geen 
kampioenen. 
Op basis van de gespeelde wedstrijden heeft NHV toch de beslissing genomen om ons DS2-team wel 
te laten promoveren en HA1, en later DA1 zouden in de landelijke poules worden ingeschreven. 
 

Gelukkig kon er in de late zomermaanden voorzichtig getraind worden en stond alles klaar om het 
nieuwe seizoen weer te starten. 
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Al met al was het een bewogen seizoen waarin veel is gedaan op alle vlakken, en er is veel ervaring 
met andere clubs opgedaan hoe met deze 'crisis' om te gaan. 
We zijn trots op alle spelers en kaderleden hoe zij zich hebben ingezet om ondanks de abrupte 
afsluiting toch een mooi handbalseizoen neergezet te hebben. 
 

Jaarverslag Commissie Scheidsrechterszaken (CSZ) (door Pascal van den Biggelaar) 
Het is vrijwel onmogelijk om verslag te doen over de periode 2019-2020 zonder COVID-19 te 
noemen. Het afbreken van de competities heeft voor een raar seizoen gezorgd. De CSZ heeft deze 
periode onder andere gebruikt om versterking te realiseren en een goede start van het nieuwe 
seizoen voor te bereiden. 
 

In de loop van het seizoen is actief gezocht naar uitbreiding van de Commissie Scheidsrechterszaken: 
het werven, opleiden, begeleiden en plannen van scheidsrechters is - met de hoeveelheid 
wedstrijden die bij een vereniging met meer dan 30 teams gefloten moet worden - een te grote klus 
voor een commissie van twee personen. In het voorjaar van 2020 is de commissie uitgebreid naar vijf 
leden. De leden zijn: Pascal van den Biggelaar, Richard Spies, Ilja van Driel, Hans Boeters en René 
Westphal. Hiermee is de commissie bijna compleet: er is nog een vacature voor secretaris. 
 

In het seizoen 2019-2020 is de CSZ gestart met het betrekken van de B- en A-jeugd bij het fluiten van 
wedstrijden voor de E- en D-jeugd. Hiermee willen we meerdere doelen bereiken: 

De leden ervaren op deze manier wat het is om scheidsrechter te zijn. Enerzijds zorgt dit hopelijk 
voor meer begrip en respect richting de scheidsrechter wanneer ze zelf wedstrijden spelen. 
Anderzijds zijn er wellicht leden die hierdoor interesse krijgen om als scheidsrechter door te gaan die 
anders niet aan die rol zouden hebben gedacht. 

Het draagt simpelweg bij aan het oplossen van het tekort aan scheidsrechters. 
Hoewel dit niet bij iedereen direct in goede aarde viel, was bij de meesten de bereidheid groot om op 
deze manier iets terug te doen voor de club. De belangrijkste tegenstand was gerelateerd aan  
a) onduidelijkheid over het al dan niet verplichtend karakter voor leden (en die is er niet: per team 
wordt gevraagd een scheidsrechter te leveren, waarbij het aan het team is hoe dat in te vullen) en  
b) het op goede wijze invullen van de begeleiding (te veel werk voor te weinig mensen). 
Na evaluatie door de CSZ en de mogelijkheden voor begeleiding na uitbreiding van de commissie, is 
besloten om deze werkwijze ook in het komend seizoen voort te zetten. 

Opleiden en begeleiden 
Tijdens de Week van de Scheidsrechter is een kick-off voor de opleiding tot jeugdscheidsrechter 
gehouden, die door zo’n 70 jeugdleden gevolgd werd. Aan meerdere leden is ook het diploma 
jeugdscheidsrechter uitgereikt. 
Kim Kegge heeft in oktober 2019 haar diploma Verenigingsscheidsrechter behaald en ze heeft zich 
daarna ook aangemeld voor de JSO (Jonge Scheidsrechters Opleiding) om het diploma 
bondsscheidsrechter te behalen. 
Ook Danny Meijndert heeft kenbaar gemaakt de opleiding tot bondsscheidsrechter te willen volgen. 
Vanuit de commissie is nu voldoende capaciteit aanwezig om scheidsrechters te begeleiden, zowel 
de scheidsrechters in opleiding, als de B- en A-jeugd die wedstrijden van de E- en D-jeugd gaan 
fluiten. 

Ook vermeldenswaardig 

 Henny van Bemmelen is in oktober in het zonnetje gezet met zijn 35-jarig jubileum als 
scheidsrechter. 

 Positieve ontwikkeling: er blijkt zeker bij de C-jeugd animo te zijn om wedstrijden te fluiten. 

 Er zijn nieuwe tenues voor de verenigingsscheidsrechters aangeschaft; Bloemendaal-Ruigrok 
sponsort al jaren de scheidsrechterstenues. 
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Jaarverslag Commissie Algemene Zaken (CAZ) (door Julie van Rijn en Mike van Bemmelen)             
De commissie Algemene Zaken bestaat vanaf het seizoen 2019-2020 uit Julie van Rijn en Mike van 
Bemmelen. Edwin Nooijen is gestopt. Deze commissie heeft als vaste taken het organiseren van het 
Klaverbladtoernooi en het ondersteunen van de Commissie Vrijwilligerszaken en de Activiteiten 
Commissie. Verder pakt de commissie taken op indien het bestuur hier behoefte aan heeft.  
 

Klaverbladtoernooi 
In september 2019 is het Klaverbladtoernooi georganiseerd door onder andere Edwin Nooijen en 
Lidie van de Coevering. In september 2020 hebben Mike en Julie het Klaverblad Voorbereidings-
toernooi georganiseerd voor de senioren selectieteams. Beide dagen waren een succes waarmee de 
teams zich konden voorbereiden op het komende seizoen. Afsluitend hebben de teams genoten van 
een BBQ. Klaverblad heeft deze dag gesponsord, wat kosten voor de vereniging heeft weten te 
voorkomen.  
 

Ondersteuning CVZ en AC 
De Commissie Vrijwilligerszaken wordt voornamelijk begeleid door Julie, die de nieuwe leden van de 
commissie probeert aan te sturen. Verder is de commissie in staat om op zichzelf te draaien, maar 
voor eventuele vragen/problemen kunnen ze bij de Commissie Algemene Zaken terecht. De 
Activiteitencommissie regelt de activiteiten vrijwel altijd op zichzelf, maar kan ook bij de Commissie 
Algemene Zaken terecht. Helaas zijn veel taken van deze commissies stil komen te liggen door de 
coronacrisis. Er wordt gekeken naar eventuele (online) vervangende taken.  
 

Onderzoek professionaliteit/vrijwilligersbeleid 
Binnen de vereniging heeft Julie een grootschalig onderzoek gedaan naar de mening van de leden 
van Oliveo Handbal. Hieruit kwam voort dat de leden meer flexibiliteit op het gebied van vrijwilligers-
zaken zouden waarderen. Daarnaast blijken de meeste leden de mix van professionaliteit en 
gezelligheid te waarderen, maar een deel van de leden ziet de professionaliteit graag groeien. Door 
flexibiliteit aan vrijwilligers te bieden, kan ook de professionaliteit uiteindelijk verhoogd worden 
(groter en hoger opgeleid kader). De vereniging gaat haar uiterste best doen om het beleid hier 
komende jaren op aan te passen. 
 

Eindeseizoensfeest 
Helaas kon het Eindeseizoensfeest door het coronavirus in 2020 niet doorgaan. Aankomend jaar 
doen we onze uiterste best om dit festijn weer door te laten gaan.  
 

Jaarverslag Commissie Vrijwilligerszaken (CVZ) (door Anne-marie Overvliet, Anne van de 
Sande, Daniëlle Develing en Julie van Rijn)                                                                                                                     
De commissie bestaat uit: Anne-marie Overvliet, Anne van de Sande en Daniëlle Develing. Ingrid van 
Eck is uit deze commissie gestapt. Anne-marie Overvliet zal na seizoen 2020-2021 ook stoppen. Ze 
zijn nog bereid om de nieuwe leden te helpen, zodat de overgang soepel kan verlopen.                       
De vaste taken zijn: 

1. Team van het Jaar-verkiezing 
2. Vrijwilligerspresentje  
3. Vrijwilliger van het Jaar (Piet van Adrichem Trofee) incl. Jong Aanstormend Talent 
4. NL-Doet 
5. Maatschappelijke Stage 
6. Contacten met Bureau Vrijwilligerswerk van Pijnacker-Nootdorp  
7. Consumptiekaarten 
8. Vrijwilligers zoeken en vinden 
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Team van het Jaar-verkiezing 
Het team van het jaar is gekozen tijdens de nieuwjaarsreceptie begin 2020. De HS1 is toen verkozen 
als team van het jaar (met hun promotie naar de Eerste Divisie).  

Vrijwilligerspresentje 
Afgelopen jaren is gebleken dat vrijwilligers het presentje soms als ‘prul’ ervaren. Daarom is er dit 
jaar gekozen voor iets eetbaars: een koekje in de vorm van een wijnglas. Dit werd door iedereen erg 
hartelijk ontvangen. Aankomende jaren zal er ook weer gekeken moeten worden naar wat 
vrijwilligers echt leuk vinden om te krijgen, zodat de waardering naar vrijwilligers optimaal is.  

Vrijwilliger van het Jaar (Piet van Adrichem Trofee) en het Jong Aanstormend Talent 
Ook de PAT en de JAT zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt. Jan van Santen is verkozen tot 
vrijwilliger van het jaar, omdat hij jarenlang het G-team heeft begeleid. Finn van Dijk werd Jong 
Aanstormend Talent doordat hij al jong is begonnen met fluiten en we dit als vereniging promoten. 

NL-Doet 
NL-Doet is dit jaar niet doorgegaan vanwege corona. Wij hopen dat het aankomend jaar NL-Doet wel 
door kan gaan. Zodra de maatregelen het toelaten, wordt er gekeken of er nog dingen zijn die 
prioriteit hebben en wellicht door vrijwilligers gedaan kunnen worden. De subsidie die aangevraagd 
was, is wel ontvangen. Deze is besteed aan schopplaten voor de deuren. 

Maatschappelijke Stage (MaS) 
Dit jaar zijn er geen aanvragen voor maatschappelijke stages binnengekomen. Wel zijn er enkele 
stagiairs geweest voor kantinedienst om hun Nederlands te kunnen verbeteren. Deze communicatie 
en begeleiding is via de secretaris van het bestuur gegaan (Mieke van Veen). 
Contacten met Bureau Vrijwilligerswerk van Pijnacker-Nootdorp (voorheen BVW, nu VIP) 
Wij krijgen regelmatig een digitale nieuwsbrief van dit bureau, met daarin aanbiedingen voor 
trainingen, workshops e.d. voor vrijwilligers. Interessant aanbod wordt in de Nieuwsbrief vermeld of 
doorgestuurd naar andere personen binnen de club. Dit gebeurde vooral via de secretaris en/of de 
webmaster. Het Bureau heet intussen Vrijwilligers Informatie Punt. 

Consumptiekaarten 
De trainers kregen hun consumptiekaarten aan het begin van het seizoen. Helaas werd het einde van 
het seizoen door corona geschrapt, waardoor niet alle kaarten besteed konden worden in de kantine. 
Daarom blijven de kaarten van vorig seizoen nog geldig in seizoen 2020-2021. Vanaf volgend seizoen 
geldt er ook een concrete regeling wat betreft hoeveelheid consumptiekaarten:  

- tot 1 uur trainen = halve kaart per training 
- vanaf 1 uur trainen = hele kaart per training 
- kaarten worden berekend per training (dus 2 keer 1,5 uur trainen = 2 kaarten, GEEN drie) 

 

Vrijwilligers zoeken en vinden 
Indien er vacatures waren voor vrijwilligers werd dit meestal door de commissie waarin de vacature 
stond zelf gemeld aan de webmaster, die dit online postte. 

Speerpunten 
In het herschreven Vrijwilligersbeleidsplan 2020-2023  zijn enkele speerpunten leidend. Allereerst 
de professionalisering, waar communicatie een groot onderdeel van is. Duidelijke verdeling van 
taken en frequent contact tussen kaderleden is belangrijk. Daarnaast streeft Oliveo naar flexibiliteit 
in vrijwilligerstaken, om het oppakken van een taak aantrekkelijker te maken en daarmee meer 
vrijwilligers te werven. 
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Jaarverslag Commissie Commerciële Zaken (CCZ) (door Wim Langelaan) 
De commissie bestond in het seizoen 2019-2020 uit Remco Verschoor (vz), Wim Langelaan (sec), Jaap 
Kloeg, Rijnse Onland en Tom Drummen. Gezien de drukke werkzaamheden van onze commissie 
hebben we nog minimaal twee vacatures. Door de eenzijdige samenstelling van onze commissie zijn 
vrouwelijke kandidaten zeer welkom.  
Hoogtepunt van het afgelopen seizoen was de sponsor- en vriendenavond op 29 februari die we 
samen met de Vrienden van Oliveo organiseerden: Oliveo Handbal kreeg ruim 50 sponsoren en 
Vrienden te gast op Het Nest voor een gezellige handbalavond. 
Alle genodigden ontvingen bij binnenkomst een tasje, beschikbaar gesteld door onze hoofdsponsor 
Klaverblad Verzekeringen, het programma van de avond en enkele consumptiebonnen. De Dames 
Klaverblad/Oliveo 1 speelden een spannende pot tegen Gemini, eindigend in een gelijkspel. De Heren 
Klaverblad/Oliveo 1 speelden heel goed en wonnen van DIOS onder aanmoediging van een 
stampvolle tribune. Tussen de twee partijen een dankwoord van onze voorzitster aan alle sponsoren 
en vrijwilligers en een toelichting op de wedstrijden door vertegenwoordigers van onze beide 
vlaggenschepen. Verschillende jeugdleden trakteerden op zelfgebakken lekkernijen bij de koffie en zij 
voorzagen de gasten later op de avond van diverse lekkere zelfgemaakte hapjes. Na de wedstrijden 
bleef het nog lang gezellig druk bij goede muziek onder genot van een hapje en een drankje. We 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Per 1 november 2020 hebben we 36 sponsoren in de boeken (waarvan 16 adverterteerders, 7 
teamsponsoren en 28 sponsoren met een of twee reclameborden). Het aantal sponsoren is enigszins 
teruggelopen na een jaar waarin vele vierjarige contracten moesten worden verlengd. Het werven 
van nieuwe sponsoren via koude acquisitie verloopt heel moeizaam. Door middel van berichtjes in de 
Nieuwsbrief  zullen wij leden nogmaals oproepen om ons attent te maken op potentiële sponsoren. 
Dit is voor leden extra aantrekkelijk als gebruik gemaakt wordt van SponsorHero. 
Een deel van de sponsoring vindt plaats in natura, zoals het drukken van de .Live., faciliteiten bij de 
Viergang, Wijtman Sport en speeltoestellen. 
 

Wij zijn heel blij met onze hoofdsponsor, Klaverblad Verzekeringen. Het contract met Klaverblad 
wordt dit jaar weer verlengd met vier jaar waarmee we ons weer hebben verzekerd van een zeer 
betrouwbare sponsor. Klaverblad heeft proactief financiële hulp geboden rondom de achterblijvende 
inkomsten als gevolgen van corona en daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Voor Oliveo is 
het heel belangrijk om alle gemaakte afspraken met Klaverblad goed na te komen. Klaverblad vooral 
op onze website en andere sociale media noemen als onze zeer gewaardeerde hoofdsponsor. 
 

Voor seizoen 2020-2021 verwachten wij dat de incasso van alle facturen een uitdaging zal zijn. Ook 
onder onze sponsoren zal de coronacrisis de nodige sporen achterlaten. In maart 2020 hebben we 
alle sponsoren een e-mail gestuurd om ze een hart onder de riem te steken.  
 

De Presentatiegids is voor CCZ zeker in deze periode een belangrijk medium om ons gezicht te tonen 
aan onze sponsoren. We zijn heel blij dat de redactie ook in dit coronajaar weer een uitgave gaat 
uitbrengen waarmee we tevens advertentie-inkomsten kunnen genereren. 
 

Als gevolg van gestegen sponsortarieven enerzijds en een teruglopend aantal sponsoren anderzijds 
zijn de sponsorinkomsten per saldo vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar. 
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Jaarverslag Activiteitencommissie (AC) (door Daniëlle Weijgertse) 

Financieel overzicht 2019-2020 

Opbrengsten:   

  Zwemavond 2019  €      388,00  

  Sinterklaas  €            -    

  Bingo Oliveo  €            -    

  Pubquiz  €            -    

  Nachtje slapen  €            -    

  Survival  €            -    

  Kerstspelen  €            -    

  Ruilmiddag  €            -    

  Lief en Leed  €            -    

  Totaal opbrengsten  €      388,00  

  
 

   
 

   Kosten:    

  Zwemavond 2019 
 €       38,20  

€ 428,18 
kosten huur zwembad incl. badmeesters is door penningmeester 
 Oliveo betaald 

Sinterklaas 2019  €      158,96  

  Bingo Oliveo  €            -    

  Pubquiz  €            -    

  Nachtje slapen  €            -    

  Survival  €            -    

  Kerstspelen  €            -    

  Ruilmiddag  €            -    

  Lief en Leed  €            -    

  Totaal kosten  €      197,16  

  
 

   Totaal (kosten-opbrengsten)  €      190,84  

  

  
  

 

Toelichting AC per activiteit:  

In seizoen 2019-2020 bestond de AC uit: Inge de Kroon, Chantal Westerhout, Iris Muysson, Daniëlle 
Weijgertse en Monique van der Weijden.  
Beknopte uitleg per activiteit: 
Zwemavond 2019:  
Zaterdagavond 12 oktober was de zwemavond weer een groot succes bij de afgehuurde Viergang. 97 
jeugdleden hebben weer een hele leuke avond gehad. Gelukkig waren er dit jaar twee badjuffen. De 
kosten zijn terug te vinden in het financieel overzicht.  
Sinterklaasmiddag 2019:  
Op woensdagmiddag 27 november is er voor de 35 kinderen van de F- en H- jeugd een 
Sinterklaasfeest georganiseerd. Tijdens de trainingstijd was er een pietentraining met apenkooi en 
aansluitend werden er pannenkoeken gegeten. Er was voor elk kind een 'pakje'. Het was een 
geslaagde middag voor de kinderen. De kosten zijn terug te vinden in het financieel overzicht.  
Helaas door corona zijn alle andere activiteiten geannuleerd.  
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Jaarverslag website en Nieuwsbrief (door Edo Bakker) 
Website: 

 Bijna 100 berichten geplaatst. 
 Gemiddeld zo'n 515 paginavolgers. 
 Met meeste berichten bereiken we meer dan 200 personen, bepaalde gaan richting de 1000, 

zoals: 
- Oliveo Handbal trapt de Week van de Scheidsrechter af met een scheidsrechterscafé. 
- Test, 123, test! Nu vanwege de coronamaatregelen publiek niet meer is toegestaan in Het 
Nest, gaan we proberen de wedstrijden van vanavond te livestreamen op Facebook. 
- Hoera! Onze hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen heeft opnieuw haar naam aan onze 
selectieteams HS1 en DS1 verbonden voor het komende jaar.  
- Speciaal voor de leden van Oliveo Handbal. De Sport 2000 Berkel en Rodenrijs geeft 20% 
korting op alles. 

 

E-mail Nieuwsbrief: 

 628 abonnees 
 21 nieuwsberichten en massa-mailberichten verzonden 
 Gemiddeld wordt hij door 58% geopend (dit is 'in de markt' circa 44%, dus goed) 
 Geemiddeld 30% klikt op minimaal 1 link in de e-mail (tegen 7% in de markt) 
 Slechts 0.8% meldt zich af. 
 Opvallend: persoonlijke berichten van het bestuur, of zoals laatst over de financiële situatie 

van Oliveo doen het beduidend beter dan huishoudelijke berichtjes. 
 

Er zijn 14.363 gebruikers. Merendeel (85%) komt direct of via Google, de rest via social en 
Nieuwsbrief, 58% bezoekt met smartphone, waarvan 55% met een Apple iPhone. 
De populairste pagina's gaan vooral over de teamindeling, trainingstijden, kantinedienst, corona en   
- gelukkig - lid worden of aanvragen proeftraining.  
De populairste nieuwsberichten gaan vooral over corona, teamindeling en trainingstijden. 

 
Jaarverslag handbalkamp (door Thea Fatih-Benachour) 
In 2019 was het thema Expeditie Robinson.  
We vertrokken op expeditie met 81 kinderen en 25 man/vrouw begleiding.  
De bagage van deze expeditie werd verzorgd - zoals al jaren het geval is - door L.C. van Buytene & Zn. 
De expeditie is zonder ongelukken verlopen.  
Financieel sprongen we er weer goed uit. We hadden een klein batig saldo.  
Dit jaar hadden we aardig wat nieuwe leiding, die erg goed in de bestaande groep pasten.  
Al met al was het een top week. 
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Jaarverslag Vrienden van Oliveo Handbal (VvOH) (door Marianne Nooijen) 
De commissie bestaat uit Nico van den Besselaar (voorzitter), Marianne Nooijen (secretaris), Ine 
Fransen (penningmeester) en Corine Bakker (lid). 
 

De taken van de commissie VvOH zijn sinds de oprichting niet gewijzigd en bestaan uit: 
- werven van donateurs/vrienden 
- het innen van de gelden en het afdragen van het gedeelte voor de vereniging 
- het organiseren van minimaal twee activiteiten voor de vrienden om de 

binding/betrokkenheid te vergroten en onze dankbaarheid uit te drukken. 
 

Het aantal leden/donateurs is dit jaar nagenoeg stabiel gebleven en schommelt rond de 80. 
In ons financiële verslag (zie hieronder)  kunnen we zien dat dit de vereniging € 2992 = netto heeft 
opgeleverd. Het is aan het bestuur van de vereniging de taak om aan te geven op welke manieren dit 
bedrag besteed is. 
 

Het resterende bedrag is grotendeels besteed aan het organiseren van activiteiten voor de vrienden. 
In het afgelopen seizoen zijn dat geweest: 

- Voor de georganiseerde poolmiddag bij Het Dijkje in Nootdorp op 30 november 2019 zijn 35 

Vrienden op de uitnodiging ingegaan. 

- Op 29 februari 2020 is een gezamenlijke avond georganiseerd met CCZ (commissie 

Commerciële Zaken), waarvoor zowel de sponsoren als de Vrienden zijn uitgenodigd. Er 

waren 45 Vrienden aanwezig.  Hierbij zijn consumptiebonnen , goodybag van hoofdsponsor 

Klaverblad Verzekeringen, baksels en hapjes (door jeugdteams gemaakt) uitgedeeld. 

- De Vrienden hoeven geen entree te betalen voor het bijwonen van de thuiswedstrijden van 

DS1 en HS1. 

Helaas hebben wij in het voorjaar van 2020 vanwege de coronacrisis geen activiteit kunnen 

organiseren en zal ook de najaarsactiviteit van 2020 niet plaatsvinden. Daarom heeft de commissie 

het voorstel gedaan om de totale jaarbijdrage te doneren aan de vereniging. 
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Verantwoording bestuur van de donaties van de VvOH. Er is in het verleden een ‘verdeelsleutel’ 

gemaakt voor de schenkingen van de VvOH, zodat deze ten goede komen aan de hele vereniging.                                                                                                   

De verdeling van dit budget is als volgt: 

 20 % is voor activiteiten van onze selecties, zoals een bijdrage voor de extra trainingsuren in 
de zaal in de aanloop naar het nieuwe seizoen, 

 20 % is voor jeugdtrainingen, zoals extra zaaluren voor Heren A die Jeugddivisie speelt, 

 20 % is bedoeld voor jeugdactiviteiten bijvoorbeeld Klutstoernooi en Techniekdag  

 20 % is beschikbaar voor speciale aanvragen van jeugdteams bijvoorbeeld inschrijfkosten 
voor een toernooi, 

 20 % is beschikbaar voor aanschaf van trainingsmaterialen.  
Vanwege corona zijn veel evenementen, activiteiten en toernooien niet doorgegaan. Een extra 
bijdrage van de VvOH is daarom gebruikt voor de herinrichting van de kantine. Omdat er weinig 
kantine-inkomsten waren, is de extra bijdrage zeer welkom. 
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Bijlagen:     
                                                                                                                        
06) Verantwoording gevoerd bestuursbeleid                                                                                 
De doelstelling om een voltallig bestuur te hebben, is niet helemaal gehaald. Helaas deelde Erik van 
der Kruk, bestuurslid Technische Zaken, in oktober mee dat hij zijn bestuursfunctie neerlegt. Het 
bestuur respecteert zijn beslissing, maar verliest in Erik een gedreven bestuurder die in een korte tijd 
veel werk verzet heeft voor de club. René Westphal nam na oktober veel van zijn taken waar. 
Jeffrey Westerhout kwam proefdraaien bij het bestuur en Mike van Bemmelen kwam ook als 
kandidaat het bestuur versterken. Mike en Julie ondersteunden René bij TZ, zodat zij met drie man 
sterk en met een evenwichtige verdeling richting JC, Mentoren, CP, TAC, Krachttraining (KT) en 
overige kaderleden helder kunnen communiceren. Daarnaast ging Pascal zich meer richten binnen de 
CSZ als voorzitter, zodat René hier wat meer tijd overhield om bestuurstaken binnen TZ en CWZ uit te 
voeren.  
Het bestuur was al met al zo toch redelijk voltallig.  
Er is met succes gezocht naar uitbreiding van de onderbezette CSZ. 
Een nieuwe voorzitter technische zaken wordt nog wel gezocht, evenals versterking bij de CTZ. 
De commissies zijn goed op sterkte en elke commissie of werkgroep heeft een aanspreekpunt in het 
bestuur (zie het vernieuwde organigram op de site).  
 

Veilig Sportklimaat heeft de aandacht. Er wordt contact opgenomen met de speler, de tegenstander 
of met het NHV indien er sprake is van een grove, opzettelijke overtreding of grof onsportief gedrag. 
Oliveo Handbal onderschrijft Sportiviteit en Respect en hecht belang aan Waarden en Normen. 
Oliveo heeft een Vertrouwenspersoon. Bijna alle kaderleden die met minderjarigen werken, hebben 
nu een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor nieuwe kaderleden wordt deze aangevraagd.  
Oliveo Handbal is Rookvrij; op speelplaatsen en sportterreinen mag niet gerookt worden. 
Nieuwe leden vullen via het aanmeldingsformulier de AVG-verklaring in. Deze worden aangevinkt in 
Sportlink.  
 

De nieuwe inrichting van de kantine is voltooid met het ophangen van de nieuwe lampen in 
november. De kinderopvang deelde mee in de kosten. Bijdragen kwamen verder van de Grote Club 
Actie, de VvOH, de kaartclub, donaties van de rijdersvergoeding, de Sint- en Pietactie van de AC en 
de NHV-loterij. Steigerplankenmeubels  sponsorde de barkrukken. Al met al is het een mooi en 
robuust geheel geworden. 
 

Ondanks een kort seizoen vanwege corona is er in 2019-2020 veel bereikt. 
 

09) Bijlage:  Bestuurssamenstelling en -verkiezing januari 2021 

functie naam benoemd 
 

herbenoemd aftredend 

voorzitter  Anita Zuidinga 2019  2022 

secretaris Mieke van Veen 2011 2014,  2017 2020 

financiële zaken Jacques Reniers 2016 2019 2022 

technische zaken vacature    

competitie-, wedstrijd- en 
scheidsrechterszaken 

René Westphal 2019  2022 

accommodatiebeheer Hans Grüne 2016 2019 2022 

algemene zaken/CVZ en AC Mike van Bemmelen 2021  2023 

algemene zaken/ CVZ en AC Julie van Rijn 2019  2022 

communicatie, website en PR Jeffrey Westerhout 2021  2023 
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Kandidaat-bestuursleden stellen zich voor: 
Jeffrey Westerhout (kandidaat-bestuurslid communicatie en PR) 
Mijn naam is Jeffrey Westerhout en ik ben 35 jaar jong.  
Ik ben een gelukkige vader van drie kinderen waarvan de oudste (9 jaar) bij Oliveo speelt. 
De andere twee zijn nog te jong (2 en 4 jaar), maar die staan te popelen om ook te handballen.  
Oliveo is een prachtige vereniging welke draait op vrijwilligers. Ik draag hier graag mijn steentje aan 
bij.  
Een juiste manier van communicatie is in het dagelijks leven zowel zakelijk als privé erg belangrijk, 
maar ook zeker bij Oliveo.  
Het door middel van communicatie eenieder op een structurele wijze informeren is de doelstelling 
welke ik voor ogen heb.  
 

Mike van Bemmelen (kandidaat-bestuurslid Algemene Zaken) 

Mijn naam is Mike van Bemmelen en voor veel mensen binnen de club is die naam niet een 
onbekende. Al ruim 20 jaar ben ik op de club te vinden en ik heb in die tijd ook het één en ander voor 
de club gedaan. Ooit ben ik begonnen met trainen geven en met het coachen van een team en later 
ben ik ook steeds actiever geworden in commissies binnen de club. Momenteel zullen de meesten 
mij waarschijnlijk kennen als speler in HS1 en als hoofdleiding van het handbalkamp.  
Ik vind Oliveo een geweldige club en wil graag mijn steentje bijdragen aan het behouden en 
verbeteren van deze club. Naar mijn mening is het belangrijk om de stap naar de professionalisering 
voort te zetten, maar dat het ook net zo belangrijk is dat we de saamhorigheid van de club niet te 
kort gaan doen. Vanuit de positie van bestuurslid Algemene Zaken zie ik hier een kans en een 
uitdaging om hier een goede balans te behouden.  
Begin 2020 heb ik een gesprek gehad met huidig bestuurslid Algemene Zaken, Julie van Rijn, en wij 
hebben het gehad over een mogelijke samenwerking in deze bestuursfunctie. Vanaf april 2020 ben ik 
de bestuursvergaderingen gaan bijwonen en ben ik Julie gaan helpen. De meeste tijd binnen deze 
functie is gaan zitten in het voorbereiden van het handbalkamp en het Klaverbladtoernooi, wat 
vanwege de coronacrisis veel extra werk in de voorbereiding met zich meebracht. 

 

10) Bijlage: Bestuursbeleid 2020-2021 
Het bestuur streeft ernaar voltallig te worden en te blijven. Via de bestuursleden houdt het bestuur 
contact met de diverse werkgroepen en commissies.  
Het bestuur wil een zichtbare en verbindende rol spelen. Het bestuur wil zich concentreren op het 
besturen en aansturen van de commissies en werkgroepen en het waarborgen van het beleid.  De 
commissies en werkgroepen doen het uitvoerende werk dat beschreven is in de diverse 
beleidsplannen en draaiboeken.  

 
Het Technisch Beleidsplan is aangepakt en herschreven waar nodig. Opleiding en begeleiding zijn 
speerpunten in het TBP. 

 
Het bestuur streeft naar ‘professionalisering’ in het Vrijwillgersbeleid. Er moet meer structuur 
komen en minder vrijblijvendheid om onze grote vereniging goed draaiend te houden. Ook kan 
flexibilisering in taken een oplossing bieden. Selectiespelers en oudere jeugdspelers krijgen meer 
taken. Dit beleid staat beschreven in het herschreven Vrijwilligersbeleidsplan. 
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11) Bestuursvoorstellen 
De afgelopen jaren is het aantal ‘twijfelende spelers’ toegenomen en dit is niet werkbaar voor een 
vereniging. Er kan geen planning gemaakt worden op basis van spelers die wellicht terugkomen na 
afmelding. Bovendien veroorzaakt het aan- en afmelden veel werk voor de ledenadministratie en 
onduidelijkheid voor de CTZ, met name bij de teamindeling.  
Het voorstel is om spelers die zich na afmelden binnen een half jaar weer aanmelden inschrijfkosten 
te vragen van € 25, hetzelfde bedrag als aan nieuwe leden wordt gevraagd. Uitzonderingen 
daargelaten in geval bijvoorbeeld van een zware blessure, zwangerschap, een verhuizing of stage in 
het buitenland, dit ter beoordeling aan het bestuur.  

 
Verder zet het bestuur zich in voor een betere communicatie met de leden via website en 
Nieuwsbrieven. De commissie communicatie is aan het onderzoeken waar verbeteringen mogelijk 
zijn, onder andere in het gebruik van Sportlink. 

 
De blessurerregeling voldoet. Nu de inning naar vier termijnen is gegaan en deze inningen goed 
verlopen, is besloten de blessureregeling iets eenvoudiger te maken.  
Indien een speler zwaar geblesseerd is en voorziet dat hij/zij langer dan drie maanden uit de roulatie 
zal zijn, wordt zijn/haar lidmaatschap omgezet in niet-spelend/niet-trainend lid. Het eigen risico van 
drie maanden blijft.  
Ook is restitutie aan het einde van het seizoen mogelijk via het ‘restitutieformulier’. Hier wordt 
gebruik van gemaakt als het herstel van een blessure alsnog tegenvalt. De speler moet de blessure 
zelf melden aan het bestuur via de secretaris.      

 
Rijdersvergoedingen die kleiner zijn dan €10 per jaar worden niet uitbetaald, maar vallen ten goede 
aan de vereniging. Veel rijdersvergoedingen worden geschonken en het is veel werk alle kleine 
bedragen te berekenen en uit te betalen.  
In de praktijk worden alleen de grotere bedragen gedeclareerd door ouders/coaches die vaak rijden.  
 

 
12) Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 
Er zijn geen voorstellen tot wijziging van het HHR. 
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Bijlage: ledenaantallen 
 

 
peildatum NHV-kaderleden NHV-leden EL/LvV afmelden 

1-9-2011 42 256 15 55 

1-9-2012 44 257 15 40 

1-9-2013 21 248 16 37 

1-9-2014 20 277 16 53 

1-9-2015 32 347 17 54 

1-9-2016 30 338 16 48 

1-9-2017 49 373 17 *81 

1-9-2018 55 386 15 48 

1-9-2019 52 394 14 55 

1-9-2020 59 379 14 52 

 

Bijzonderheden: 

2013 is de kaderlijst opgeschoond 
 

  

2014 komst EDH-leden 
  

  

2015 komst DS2 en HS2 
  

  

2016 G+RzC zijn NHV-lid 
  

  

april 2017 400ste lid; *veel afmeldingen/wisselingen van kaderleden 
2018 enkele leden komen van omliggende verenigingen 
2019 stabiel met lichte groei 
2020 veel ‘twijfelende’ spelers die zich af- en aanmelden              


