Verslag van de Algemene ledenvergadering maandag 19 juni 2017
Aanwezig:34 personen.
1) Opening door de voorzitter
Namens het bestuur wil ik iedereen van harte welkom heten op deze avond.
We zijn blij dat we ook dit jaar weer veel leden en leiders mogen verwelkomen.
2) Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter
Tijdens vorige jaarvergadering hebben we als bestuur toestemming gekregen van de
aanwezige leden om tijdens het jaar een nieuw bestuurslid te regelen. Dit is gelukt en
sinds april 2017 heeft Marlies Rasing plaats genomen in het bestuur.

3) Notulen van de algemene ledenvergadering van maandag 27 juni 2016
De notulen van de jaarvergadering over het seizoen 2015/2016, die gehouden is op
27 juni 2016 is geplaatst op de site van DKV Avanti.
4) Jaarverslag 2016-2017 door Helma
Op de eerste zaterdag van juli 2016 was het Avantidag. De organisatie was in
handen van senioren 1 en zij hebben een avond georganiseerd waarbij iedereen kon
deelnemen aan het koppelschieten. Daarnaast werd Marianne van Oorschot
gehuldigd als Kanjer van Avanti, voor het vele en goede vrijwilligerswerk voor onze
club. Al jarenlang is zij onze penningmeester van de club.
Na de zomervakantie werd er weer gestart met trainen. Eind augustus ging senioren
1 op toernooi bij Rosolo en op de eerste zaterdag van september hebben de meeste
jeugdteams deelgenomen aan het toernooi bij SCMH.
We zijn gestart met 2 senioren teams, een midweekteam, recreanten en 12
jeugdteams.. Alle teams waren voorzien van een trainer en een coach. Vol goede
moed en met veel enthousiasme werd er begonnen aan de competitie.
Met een vrij nieuw en jong team en een nieuwe trainster/coach Linda Haerkens zijn
senioren 1 begonnen in de overgangsklasse. Lange tijd speelden ze mee om het
kampioenschap. De strijd om boven in te eindigen is er altijd geweest. Met een
keurige 5e plaats is dit doel helaas niet behaald. Volgend seizoen speelt senioren 1
weer in de overgangsklasse.
In de zaalcompetitie hebben zij deelgenomen in de hoofdklasse. Daar hebben ze in
een zware competitie de 8e plaats behaald. Nieuw daarbij was dat er gespeeld werd
met een schotklok. Volgend seizoen speelt senioren 1 in de binnencompetitie in de
overgangsklasse .
Het senioren 1 team onder leiding van Linda Haerkens heeft dit seizoen hard
gewerkt en erg veel geleerd. Er staat een hecht team op het veld wat ook erg
belangrijk is. Complimenten dames en Linda, ga zo door!

Daarnaast was Melissa Russens genomineerd als beste speelster van de
hoofdklasse. Tijdens de feestavond kreeg Melissa deze prijs ook uitgereikt. Een paar
citaten waarom Melissa genomineerd was en wat andere speelsters van ander clubs
over haar zeiden was:
- Melissa is een allround korfbalster, goed technisch en tactisch inzicht . Kan
zowel aanvallend als verdedigend een wedstrijd naar haar hand. Ze gebruikt
haar ervaring en positiviteit om het jonge team van Avanti beter te laten
presteren.
Het tweede seniorenteam speelde het hele seizoen breedtekorfbal en kwam uit in de
derde klasse. Buiten behaalde ze in de najaarscompetitie een keurige 2e plaats met
evenveel punten als de kampioen en in de voorjaarscompetitie een 8 e plaats. In de
zaalcompetitie behaalde ze de 4e plaats. Het team werd getraind door Rien van
Berkel en op zondag bijgestaan door Sjan van de Wijst en Bonnie van Heeswijk.
Rien van Berkel heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als trainer. Naar een
opvolger wordt gezocht.
Het derde seniorenteam zijn de dames van de midweek. Buiten haalde ze in de
najaarscompetitie de 2e plaats en in de voorjaarscompetitie de 4e plaats. De
zaalcompetitie was dit seizoen het hoogtepunt voor hun, hier waren ze de beste, dus
kampioen. Proficiat dames!
De recreanten zijn het afgelopen jaar getraind door Harry van der Linde. Het team
heeft wisselende resultaten behaald.
We zijn aan het begin van het seizoen gestart met 12 jeugdteams. Twee A-teams,
twee B-teams, twee C teams, drie D-teams, twee E- teams en één F-team. Allen zijn
met volle moed gestart. Dit leverde enkele kampioenschappen op. De b1 en c2
mochten zich binnen kampioen noemen. In het voorjaar was de eer aan de c1 om
zich kampioen te noemen. En onze kleinste de fjes zijn in het najaar 1e geworden.
De d1 zowel in het najaar als binnen. En onze e1 spant de kroon met 3
kampioenschappen. Dames en coaches van harte gefeliciteerd. De andere teams
hebben helaas geen kampioenschap gehaald maar we hopen toch dat ze een leuk
seizoen gehad hebben. Helaas moeten we afscheid nemen van de volgende
trainers /coaches. Marc van Roon. Femke Steenbakkers. Bianca Habraken, Dide
van de Pol, Marco Schellekens, Helma Verhoeven, Ester van Engeland, Nina Smits,
Tess van Alebeek en Lianne Hellings. Allemaal bedankt voor jullie inzet!!!!! En wie
weet tot ooit. Alle andere trainers en coaches. Bedankt voor jullie inzet en succes
voor volgend seizoen.
Onze club telt nu 182 leden
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit 6 personen. Aan het einde van het
seizoen is Marlies bij het bestuur gekomen en zijn we weer voltallig.
Afgelopen jaar is ons Erelid Riek Tibosch komen te overlijden. Via een erfenis heeft
ze korfbalclub Avanti een geldbedrag nagelaten. We zijn haar hier dankbaar voor en
zullen hier zorgvuldig mee omgaan.

De digitale nieuwsbrief wordt gedurende het speelseizoen wekelijks verstuurd. Vaste
onderdelen zijn; het programma van de komende week en de uitslagen van
afgelopen week. Daarnaast vinden aankondigingen van overige activiteiten van de
club en korte verslagen en foto’s van de wedstrijden plaats. Deze nieuwsbrief wordt
gesponsord door een aantal adverteerders.
Sponsorcommissie
Op 17 juni 2017 is er door de sponsorcommissie een toernooi onder de naam
Meierijstad georganiseerd. Door het goede weer, goede organisatie en vele
jeugdteams heeft dit een mooie dag mogen worden. We hopen dan ook dat de heren
volgend jaar dit weer op zich willen nemen!! Sponsorcommissie en alle vrijwilligers
van die dag bedankt.
Afgelopen jaar zijn senioren 1 en A1 voorzien van nieuwe trainingspakken,
gesponsord door Ceilings en Lightings. Daarnaast heeft van Heeswijk Sportprijzen
ons wel een bekers en medailles gesponsord en de A1 voorzien van nieuwe
inspeelshirts.
Afgelopen jaar hebben we diverse acties gehad om de clubkas te sponseren; De
speculaasactie, geraniumactie, kledingactie en oud papier. Alle acties verlopen
bijzonder goed door inzet van alle leden. Daarnaast willen we jullie er op attenderen
dat de sponsorkaart van de Plus, Tausch Optiek of juwelier, Steengoedkado of
Elektroworld nog steeds bruikbaar is. Voor elke euro die je daar besteedt, krijgen we
als club 2 cent. Voor diegene die deze kaart niet meer hebben, er zijn er bij het
bestuur nog verkrijgbaar.
Club van 50
De club van 50 draait al jaren zelfstandig en schenkt aan bepaalde doelen binnen de
vereniging zoals bijvoorbeeld de prijzen voor de kanjers van jaar.
Evenementen
Terugkomende jaarlijks terugkerende activiteiten zijn Sinterklaas en carnaval. De
activiteitencommissie was verantwoordelijk voor de Sinterklaas en carnavalsactiviteit.
Zaterdag 18 februari hebben we carnaval gevierd in onze kantine met DJ Jos. Naast
het playbacken was er de mogelijkheid om te gaan karaoke. Tijdens deze middag
werden ook een aantal teams gehuldigd die kampioen waren geworden.
De carnavalsactiviteit vond plaats in de kantine en werd opgeluisterd door DJ Jos
van Rosmalen en er werd een talentenavond gehouden.
Dit jaar hebben de kinderen sinterklaas gevierd in de gymzaal en hebben onder
leiding van 2 pieten pietengym gedaan. Ze kregen allemaal een cadeau en de
oudere teams hebben gedobbeld in de kantine.
Onze club hebben we geprofileerd op de Boschwegse Mert en een paar leden van
de TC hebben het initiatief genomen om een vriendinnentraining te organiseren.
Daarnaast hebben we ook potentiele jeugdleden deelgenomen aan het Sjors Sportief
gebeuren. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe jeugdleden.

Het bestuur vergaderde 6 keer het afgelopen jaar. Daarnaast bezochten
bestuursleden een aantal vergaderingen van de korfbalbond, vergaderingen van de
Jeugdsportstichting, regiovergaderingen en vergaderingen met Starlights.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit seizoen zijn er weer veel mensen
actief geweest om op allerlei manieren de club te ondersteunen. Scheidsrechters,
materialenverzorger, beheerscommissie, kantinepersoneel, bestuursleden, club van
50, redactie van de nieuwsbrief, kampcommissie, vrijwilligers voor de
geraniumverkoop, speculaasactie en kledingactie, de organisatie van de keezeavond, en daarnaast alle trainsters en leiders van de senioren, recreanten en
jeugdteams, de vrijwilligers in de technische commissie, de sponsorcommissie en
de vele overige vrijwilligers waar wij een beroep op kunnen doen. Onze vrijwilligers
zijn het afgelopen jaar bedankt met een feestavond, met barbeque. Naast deze
feestavond is er voor alle leden, sponsors en belangstellende een nieuwjaarsreceptie
geweest .
Dit seizoen heeft het jeugdkamp nog niet plaatsgevonden. In het eerste weekend van
juli gaan onze jeugdleden met de kampstaf naar Helvoirt. Vanaf deze plek wensen
wij hen alvast een leuk en gezellig kamp.
Dit seizoen komt er geen Avantidag. Er zijn erg weinig aanmeldingen binnen
gekomen. Volgend jaar beraad het bestuur zich over een andere invulling van de
Avantidag. De recreanten hebben toegezegd dat ze Avantidag in een eventuele
andere vorm ook zullen organiseren in het nieuwe seizoen.
.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het overzicht van het verenigingsjaar
2016-2017. Ongetwijfeld zijn niet alle gebeurtenissen vermeld in dit verslag. Toch ga
ik er van uit dat het een juiste indruk geeft van wat er binnen de vereniging is
gebeurd.
Harry bedankt Helma voor het lezen van het verslag
5) Huldiging leden
Dit seizoen huldigen we enkele leden.
- Amy Verhagen, Harriette van de Bergh en Wim Dortmans zijn 15 jaar lid.
- Marlou van Breugel en Fiona Looman zijn 25 jaar lid.
- Meriam van Heeswijk en Helma van Rozendaal zijn 40 jaar lid.
Jarenlang zijn Willy Kastelijn en Ria Metler het vertrouwde gezicht achter de bar
geweest en hebben ze de inkopen en financiele zaken van de kantine bijgehouden.
Ze gaan er nu mee stoppen en het bestuur wil hen daarvoor bedanken.
Harry feliciteert hen met een cadeaubon.

6) Financieel verslag 2016-2017 door Marianne

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

7) Kascontrole verslag en verkiezing
De kascontrolecommissie bestond uit Silvia van de Boogaard en Bonnie van
Heeswijk. Ze hebben de kas goedgekeurd. Marlou van Breugel was reserve. Bonnie
van Heeswijk en Marlou van Breugel worden gevraagd om volgend jaar de kas te
controleren. Reserve is Joyce van de Hurk.
8) Bestuursverkiezing
Afgelopen jaar zijn we gestart met een onvolledig bestuur. Onder leiding van Harry
van de Linden heeft het bestuur zijn taken volbracht. Tijdens het afgelopen seizoen
bestond is het bestuur uitgebreid naar 7 personen.
Harry van de Linde is aftredend en herkiesbaar. Harry vraagt aan de aanwezige
leden of ze akkoord gaan dat hij zijn functie in het bestuur voortzet. Elly Pomper is
aftreden en niet herkiesbaar. Het bestuur dankt haar voor haar inzet.
Het bestuur is het gehele jaar op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden. We
hebben een nieuw bestuurslid gevonden en dat is Janneke Wouters. Wij willen de
aanwezige leden vragen of zij ermee akkoord gaan dat Janneke in het bestuur komt.
De ALV gaat akkoord.
9) Actualiteiten van de Technische commissie
Het indelen van de teams, het vinden van trainers, coaches en begeleiders, het
vinden van geschikte zalen om te kunnen trainen in de binnencompetitie zijn de
standaard werkzaamheden, die ieder jaar weer terug komen.
De TC is er dit jaar niet in geslaagd om voor alle teams weer een trainer, coach te
vinden. Vele jeugdleden zijn bereid om mee te helpen met trainen en coachen. Maar
voor enkele teams is dit niet gelukt. Graag staan wij en de TC open voor mensen die
alsnog een paar teams vooruit willen helpen. Elke tip is welkom bij een van de leden
van de TC of het bestuur.
Ook dit jaar gaan we een scheidsrechtercursus geven aan alle speelster die ouder
zijn dan 15 jaar. Dit met het doel om voor onze jongste jeugdwedstrijden voldoende
scheidsrechters te kunnen leveren.
8 Jeugdleden gaan de scheidsrechterscursus BCD doen volgend seizoen onder
leiding van Helma Verhoeven. We zijn trots op deze jeugdleden dat zij dit willen
doen.

10) Rondvraag
Rien van Berkel: Hoe wordt met personen omgegaan die faalangst hebben bij het
fluiten. Antwoord: Ze kunnen begeleiding krijgen tijdens de wedstrijd (Wilma
Dortmans en Helma Verhoeven). Daarnaast kunnen ze binnen een team iemand
anders vragen om te fluiten en tenslotte kunnen ze tegen betaling nog iemand
vragen om voor hen in te vallen.
Gerbie Vervoort: Hoe zit het met nieuw (verplaatsbaar) scorebord. Antwoord; daar
wordt aan gewerkt en met ingang van het buitenseizoen zal een digitaal scorebord
aanwezig zijn.
Wilma van Alebeek vraagt of er bij de binnentraining een grotere zaal gehuurd kan
worden. Antwoord; Wordt wel elk jaar aangevraagd, maar vanwege de concurentie
van andere binnensporten kunnen we daar geen toezegging in doen.
Bonnie van Heeswijk vraagt of het wel zinvol is om bij een kampioenschap nog met
een enveloppe met geld daarin gewenst is. Het bestuur is van mening dat dit beperkt
blijft tot een minimaal bedrag en is afhankelijk van teamgrootte en aantal wedstrijden
dat gespeeld wordt.
Bonnie vraagt of er een beschrijving kan komen voor de 2 nieuwe bestuursleden wat
ze doen (geldt voor Marlies Rasing en Janneke Wouters.) Dit zal in de loop van het
jaar door hen gebeuren.

11) Sluiting
Harry bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en wenst ieder een prettige
vakantie en voor degene die nog mee op kamp gaan een fijn kamp toe.

Einde

