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 Jaarverslag 2021 Sportvereniging Hart in Actie Mill :  

 

- De herhalingscursus reanimatie en AED heeft niet plaatsgevonden vanwege de 
beperkingen in verband met corona. De cursus wordt nu in 2022 gegeven. 

 

- Ook over 2021 ontvingen we van de gemeente Mill het subsidiebedrag van 
€ 1.117,00. Vanaf 2022 ontvangen we subsidie van de gemeente Land van 

Cuijk. Voor 2022 is door de nieuwe Gemeente eenzelfde subsidiebedrag 
toegezegd als in 2021.  

 

- De leden gingen akkoord met een verhoging van de contributie voor 
verenigingsleden naar € 20,00 per jaar, ingaande per 1 januari 2021.  

De jaarlijkse contributie bedroeg sinds vele jaren € 15,00.  
 

- Theo van der Duijn uit Mill overleed op 9 februari 2021 op 78-jarige leeftijd. Hij  
was een zeer enthousiaste wandelvoetballer. Op verzoek van Theo werd aan de 
aanwezigen van de afscheidsdienst gevraagd om een donatie voor Hart in Actie. 

 
- Henk van Berkel uit Sint Hubert overleed op 3 juli 2021 op 81-jarige leeftijd. 

Henk was lid van Hart in Actie sinds 2007. Door zijn vele gezondheidsproblemen 
was Henk noodgedwongen al vele jaren verenigingslid. 

 

- De viering van ons 25-jarig bestaan zou oorspronkelijk plaatsvinden op 5 april 
2020. Het feest kon helaas ook niet doorgaan op de nieuw vastgestelde datum 

van 20 maart 2021. Ook op de later gekozen datum van 27 november 2021 was 
het eveneens nog niet mogelijk om het jubileumfeest te houden. Na driemaal 
uitstel vindt de viering van het jubileum nu plaats op zondag 8 mei 2022. 

 
- Corona : Om boekhoud-technische redenen loopt een ‘contributiejaar’ van 

februari tot en met juli en van augustus tot en met januari. In 2021 werd geen 
contributie betaald. De halfjaarlijkse contributiebetaling gaat weer in per 
1 februari 2022.  

 
- Corona : In 2021 kon vanwege Covid-19 het sporten pas worden opgestart 

vanaf 31 augustus, met de toen geldende maatregelen en voorschriften.  
Helaas moest het sporten op 6 oktober 2021 al weer worden stop gezet. Vanaf 
28 november 2021 mocht gesport worden tot 17:00 uur. Op initiatief van enkele 

sporters werd op de donderdagmiddagen 1 uur wandelvoetbal en 1 uur volleybal 
gespeeld. Al na enkele weken moest dit worden stop gezet vanwege een 

algehele lockdown. Vanaf 18 januari 2022 kon weer worden gesport (met als 
beperking o.a. het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte, het tonen 
van de QR code bij binnenkomst en zonder horeca). 

 
- Jordi Paters kon het geven van de sportles wandelvoetbal niet meer combineren 

met zijn drukke werkzaamheden. Vanaf begin 2022 is Nick Spanjers uit 
Escharen de nieuwe sportleider wandelvoetbal. 

 

- Reint Hendriks ging vanwege zijn stagejaar terug naar Friesland. Sportleider 
Dedde Hoekstra was gelukkig bereid om Reint tijdelijk te vervangen. Met de 

komst van Anet van Lanen uit Katwijk zijn er weer twee sportleiders voor de 
dinsdagavonden. 
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- Het resultaat van de Rabo ClubActie van € 332,07 was teleurstellend. Er kon 
maar 1 stem worden uitgebracht op een vereniging. Ook werd geen persoonlijke 

stemcode meer toegestuurd, wanneer geen gebruik werd gemaakt van Internet 
bankieren. Bovendien was het dan problematisch om op de goede site te komen. 
Helaas zal deze trend zich in de toekomst zeker voortzetten. Vanuit de Rabobank 

is hierin geen medewerking te verwachten. 
 

- Ledenvergadering 1 oktober 2021 : Het positief saldo over 2020 bedraagt      
€ 492,80. Het jaar 2020 was uitzonderlijk vanwege (de gevolgen van) Covid-19. 
De inkomsten uit contributie waren laag; hier stond tegenover dat we geen 

zaalhuur hoefden af te dragen. Ook ontvingen we van de Gemeente het volledige 
subsidiebedrag van € 1.117,00. Door de overname van de AED’s door de Wester 
en de Wis kon deze jaarlijkse onderhoudsreservering worden afgeboekt.  
Voor het eveneens bijzondere jaar 2021 wordt een (aanzienlijk) negatief saldo 

verwacht. Hierdoor zullen we interen op het eigen vermogen; dit geeft vooralsnog 
geen financiële problemen. 
 

- Behalve het nieuwsboekje in september 2021, waarin o.a. ook de uitnodiging 
voor de Ledenvergadering van 1 oktober was opgenomen, werden geen verdere 

nieuwsboekjes uitgegeven. Er kon in 2021 weinig worden gesport en er konden 
geen activiteiten worden gehouden. Ook het onderling volleybaltoernooi kon 
geen doorgang vinden. 

 
- Ledenvergadering 1 oktober 2021 : Bjorn van de Weem was volgens rooster 

aftredend en stelde zich herkiesbaar. Bjorn werd met algemene stemmen en 
onder applaus herkozen als penningmeester van sportvereniging Hart in Actie. 

 

- Ledenvergadering 1 oktober 2021 : Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Het gaat met name om 

aanscherping van de positie, rechten en plichten van bestuursleden. De wet geldt 
nadrukkelijk voor verenigingen en stichtingen. Bij Hart in Actie zijn de bestuurs-
leden gezamenlijk bevoegd; iedere stem van een bestuurder weegt even zwaar. 

Behalve de penningmeester, heeft ook de voorzitter inzage in de digitale 
financiële administratie. Uit ingewonnen juridisch en notarieel advies is gebleken 

dat het voor Hart in Actie niet nodig is om de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement aan te passen ten aanzien van deze nieuwe Wet.   

 

- Door Hendriks is op 31 oktober 2021 overleden. Door was 69 jaar en sinds mei 
2017 een fanatiek wandelvoetbalster.  

 
- Henk Derks is overleden op 27 december 2021. Henk was 70 jaar en lid sinds 

september 2005. In plaats van bloemen bij de afscheidsdienst werd gevraagd om 

een donatie voor Hart in Actie.  
 

- In 2022 zal de website van Hart in Actie worden bijgewerkt. Wel werden al 
belangrijke berichten, besluiten en foto’s op onze website geplaatst : 

www.hartinactiemill.nl 

 

http://www.hartinactiemill.nl/

