
 
 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2019 van handbalvereniging E.S.C. ’90 
 
Wanneer: maandag 28 september 2020 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Sporthal Merode, Merodestraat 45 te Stein.  
 
Voor deze algemene ledenvergadering zijn alle leden, ereleden en ouders van jeugdleden 
uitgenodigd. 
 
Agenda: 

1. Opening. 
2. Notulen jaarvergadering 2 september 2019 
3. Verslag secretariaat 
4. Verslag kascontrole commissie 
5. Verslag penningmeester 

a) Financieel overzicht 2019 
b) Begroting 2020 

6. Verslag jeugdzaken 
7. Verslag seniorenzaken 
8. Verslag wedstrijdzaken 
9. Verslag activiteitencommissie 
10. Verslag sponsorcommissie 
11. Verslag commissie van beroep 
12. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden:  
13. Bestuursvoorstellen  
14. Vacatures commissies / vrijwilligers  
15. Voorstellen van leden of ouders van jeugdleden 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 

 
Kandidaat bestuursleden dienen zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering schriftelijk aan te melden 
bij de secretaris. Voorstellen betreffende agendapunt 15 dienen minimaal 1 week voor de 
vergadering bij de secretaris te worden ingediend. 
 
Bestuur HV ESC’90 
Email: bestuur@esc90.nl 
 
Degene die het jaarverslag van 2019 wil ontvangen kan mailen naar bestuur@esc90.nl of een kopie 
bij de secretaris afhalen (alleen op afspraak). 
 
Afmelding voor de vergadering dient tijdig te gebeuren bij de secretaris: 06-51526583 (na 17.00 uur 
of per app) of per mail bestuur@esc90.nl 
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Bijlage 1: Bestuursvoorstellen  
 
Voorstel 1: Contributievoorstel seizoen 2020-2021 
 
Hieronder tref je het voorstel aan voor de contributies per 1 oktober 2020: 
De nieuwe indeling is op basis van de leeftijdsindeling van het NHV voor het seizoen 2020/2021. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorstel voor seizoen 2020-2021 is de contributie per leeftijdscategorie met € 1,00 ter 
verhogen/indexeren.  
 
Voorstel 2: Contributievergoeding Corona 
Tijdens de periode dat we i.v.m. het Coronavirus niet hebben kunnen trainen is er wel contributie 
betaald geworden door onze leden. De gemeente is nog in overleg hoe om te gaan met de geplande 
zaalhuur voor deze periode. Mochten we vanuit de gemeente te horen krijgen dat er geen zaalhuur 
over de periode maart tot en met juni betaald hoeft te worden dan willen we de door jullie betaalde 
contributie als volgt verdelen. Er zal door middel van b.v. consumptiebonnen te geven een gedeelte 
naar jullie vergoed worden. Een ander gedeelte willen wij gebruiken voor de aanschaf van de nieuwe 
tenues. Door de situatie waar veel bedrijven door Corona in zitten is het heel moeilijk (haast 
onmogelijk) het laatste ontbrekende stukje sponsoring voor de shirts binnen te halen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Geboortejaar oud nieuw   

1 2010 en later € 11,00  € 12,00  
 

2 2008-2009 € 13,00  € 14,00  
 

3 2006-2007 € 14,00  € 15,00  
 

4 2004-2005 € 15,00  € 16,00  
 

5 2002-2003 € 18,50  € 19,50  
 

6 2001 en eerder € 22,50  € 23,50  
 



Bijlage 2: Vacatures Commissies / vrijwilligers 
 
Zoals inmiddels grotendeels bekend is zal Diana Beugels stoppen met haar bestuursfunctie als 
secretaris van ESC’90.  Hierdoor zijn we wederom genoodzaakt om een oproep te doen aan alle 
leden en ouders die iets willen bijdragen aan onze vereniging. 
 
Vacante functies: 
Bestuurslid Secretaris, het ontvangen en verwerken van in en uitgaande post van onze vereniging, 
het maken van notulen tijdens vergaderingen en het vastleggen van vergaderruimtes indien dit nodig 
is. 
 
Bestuurslid Technische Zaken, het vervullen van deze functie is een must voor onze vereniging. We 
zijn op zoek naar iemand bij kan dragen aan het opleiden van spelers en trainers. De jeugdafdeling 
wordt door de Jeugdcommissie behandeld waardoor hier alleen een stukje bewaking van de visie en 
het beleidsplan nodig is. Een bestuurslid technische zaken hoeft niet altijd de hele 
bestuursvergadering bij te wonen, hij/zij kan aanschuiven en de betreffende punten behandelen. Dit 
bestuurslid is wel verantwoordelijk voor het vinden van kaderleden en het maken van de 
overeenkomsten met deze kaderleden.  
 
Verder zijn we op zoek naar bestuursleden activiteiten en sponsoring. 
Voor beide functies hoeft het wat ons betreft niet perse een bestuurslid te zijn. Indien er een 
activiteitencommissie en een sponsorcommissie gevormd kunnen worden door enkele leden en 
ouders zijn wij daar ook heel tevreden mee. Deze commissies kunnen dan communiceren met het 
bestuur zodat we wel op de hoogte zijn van de dingen die uitgevoerd worden. 
 
Tevens willen we onze jeugdcommissie graag uitbreiden. Mensen die mee willen denken over het 
technisch handbalbeleid kunnen zich melden voor een vrijblijvend gesprek. 
 
Meer informatie is op te vragen via vrijwilligers@esc90.nl 
 
 
Het bestuur 


