Uden, 10 maart 2020
Aan alle leden en ouders van jeugdleden van Helios’72,
Beste
Een brandbrief, die komt niet elke dag, maar het bestuur van Helios ’72 vindt het deze keer
wel nodig!
WAT IS ER AAN DE HAND?

Bij de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2019 zijn twee bestuursleden van Helios ’72
afgetreden en zij hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Het betreft de voorzitter (Robert
Roomer) en voorzitter van de Technische commissie (Jos Hommeles). Per april vertrekt ook
nog een algemeen bestuurslid, Denise Roomer, wat inhoud dat er nog maar 2 leden
overblijven Ronald Schumacher als Penningmeester en Ingrid van der Rijt als algemeen
bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris
(deze laatste functie was al vacant). Ons bestuur is dus een onvolledig bestuur en kan als
zodanig niet bestaan.
WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

We hebben een bestuurscrisis!!!
Zonder voorzitter missen we een onafhankelijke stem in het bestuur als er beslissingen
genomen moeten worden. Zaken met betrekking tot omliggende verenigingen,
scheidsrechters en de NHV (handbalbond blijven liggen.
Zonder voorzitter technische commissie lopen we het risico dat de communicatie tussen
trainers, teamleden en bestuursleden niet goed verloopt, waardoor mogelijke conflicten of
wensen niet tijdig worden gesignaleerd en opgelost of ingewilligd. Ook het indelen van de
teams voor het nieuwe seizoen met de daarbij behorende trainers/coaches loopt gevaar.
Ook bestaat er de mogelijkheid dat dit het einde kan betekenen van de vereniging. Deze
brief moet dan ook gezien worden als laatste poging om Helios’72 te laten bestaan.
Uiteraard hopen wij van harte dat deze rigoureuze maatregel niet genomen hoeft te
worden maar daarvoor is wel een ieders inzet noodzakelijk en de beschikbare tijd is kort.

WAT WILLEN WE?

Een nieuwe voorzitter, een nieuwe voorzitter TC en een secretaris/algemeen bestuurslid. We
zoeken vrijwilligers die de beschreven taken aankunnen en die er zin in hebben!

WIE ZOEKEN WE?

Enthousiaste vrijwilligers die net als wij, de vereniging een warm hart toedragen en willen
helpen onze mooie vereniging gezond te houden. Lid zijn van Helios’72 is niet noodzakelijk!
Heb je wat vrije tijd over? Eén avond in de 6 weken houden we een bestuursvergadering.
Daarnaast ben je enkele uurtjes in de maand bezig met de taken die verbonden zijn aan je
functie.

We vertrouwen erop dat dit niet het einde betekent van onze mooie vereniging! Neem contact
met ons op (bestuur@helios72.nl), stel vragen, neem initiatief! Dan kunnen we volgend
seizoen weer met z’n allen verder!

We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,

Het bestuur
Ronald Schumacher
Denise Romer
Ingrid van der Rijt

Taken beknopt weergegeven!
Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de organisatie en voor de buitenwereld. Hij heeft de
volgende taken:











Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de
bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe
Leiden van de bestuursvergaderingen en ALV
Contacten onderhouden met externe partijen zoals Gemeente Uden, De bond,
Andere verenigingen en andere partijen die van belang kunnen zijn voor de
vereniging
Vergaderingen van de Bond bezoeken
Samen met de andere bestuursleden beleid uitzetten
Aanwezig zijn bij belangrijke gebeurtenissen bij de Vereniging (ceremoniële functie)
De pers ter woord staan
Heeft de doorslaggevende stem bij staken van stemmen

Technisch commissie
De commissie bestaat uit minimaal drie leden waarvan een afkomstig is uit het Bestuur van
de vereniging. (Voorzitter TC).
 De commissie heeft tot taak de technische aangelegenheden binnen het Bestuur te
ondersteunen. Zij adviseert het Bestuur zodanig dat (handbal) technische
aangelegenheden binnen de vereniging voldoende aandacht krijgen.
 De commissie komt periodiek bij elkaar in een vergadering waar alle lopende zaken
alsmede nieuwe zaken worden besproken. Hiervan doet zij schriftelijk verslag aan het
Bestuur alsmede aan alle leden van die commissie.
 De commissie is onder verantwoordelijkheid van het Bestuur belast met in ieder
geval de volgende taken:
A: de coördinatie van trainers en coaches van alle teams, waaronder begrepen:
- onderhouden van contacten met de huidige trainers en coaches
- opvullen van vacatures
- het inventariseren van opleidings-/ondersteuning behoefte van de huidige
trainers en –coaches
- het houden van een minimaal een jaarlijkse bijeenkomst met trainers en
coaches
B: teamaangelegenheden, waaronder begrepen:
- het opstellen van de teamopgaven in samenspraak met de JC
- inschrijven van de teams bij de bond voor de zaal- en veldcompetitie in
samenspraak -met de secretaris
- inschrijven van teams voor diverse toernooien tijdens de veldcompetitie
- het opstellen van de trainingstijden voor de zaal- en veldcompetitie
- vastleggen / doorgeven van de trainingstijden bij de Gemeente Uden in
samenspraak -met de secretaris

C: materiaalbeheer, waaronder begrepen:
- inkopen en onderhouden van de ballen en het overig trainingsmateriaal voor
het veld- en zaalseizoen
- het bewaken van de kwaliteit van de materialen in de sporthallen en de
communicatie hieromtrent met de Gemeente Uden in samenspraak met de
secretaris
- de commissie kan op verzoek van het Bestuur en andere commissies deze
bijstaan bij andere evenementen / verenigingsaangelegenheden.

Secretaris
Tot de taken van de secretaris behoren:
1. Het optreden als vicevoorzitter en het overnemen van zijn taken bij afwezigheid.
2. Voeren van de administratie van de vereniging voor zover die niet aan anderen is
opgedragen.
3. Stelt de notulen van de ALV en de Bestuursvergaderingen op en archiveert deze tezamen
met de presentielijst.
4. Voert de correspondentie van de vereniging en houdt afschrift van alle inkomende en
uitgaande stukken.
5. Houd een voor leden toegankelijke lijst bij waarin de leden van verdienste en ere
ledenzijn opgenomen.
6. Stelt het jaarverslag van de vereniging op dat aan de ALV wordt uitgebracht.
7. Is belast met het bijhouden en het beheer van het archief van de vereniging.

