Verslag Bestuur 2014-2015
Samenstelling bestuur
In het verslagjaar 2014-2015 is de samenstelling van het bestuur van Hockeyclub HDL veranderd.
Afgetreden is Penningmeester Gerion Pelders. Graag bedanken we haar hartelijk voor haar inzet!
D e bestuurssamenstelling als volgt, op de foto v.l.n.r.:
 Rob van den Berg, Activiteiten & Clubhuis/Kantine
 Gerion Pelders, Penningmeester
 Camiel Aarts, Voorzitter
 Robert Wijdeveld, Technische Commissie
 Anja Bekkers, Secretaris en P.R. & Communicatie
Victor is op 28 januari 2015 aangetreden als Penningmeester van onze hockeyclub en is inmiddels goed
ingewerkt (zie foto-inzet).

Bestuursvergaderingen & Agendapunten
In het seizoen 2014-2015 heeft het bestuur 12 keer vergaderd.
Hieronder een overzicht van zaken die aan de orde zijn geweest.

1.

Contact met de gemeente en vervanging kunstgrasveld

Het contact met de gemeente Bernheze is goed verlopen tot en met de vervanging van het kunstgrasveld. TopGrass heeft tijdens de zomervakantie van 2014 de toplaag van het kunstgrasveld vervangen,
het hekwerk rondom het veld vernieuwd én een nieuw inspeelveldje aangelegd: we zijn er blij mee!
Tijdens het Familiehockeytoernooi op 28 september 2014 heeft Burgemeester Marieke Moorman
samen met wethouder Rien Wijdeveld het nieuwe veld officieel geopend, heel feestelijk!
De lijnen zijn kort: Michel Bouwens en Frank Pater zijn onze aanspreekpunten, Rien Wijdeven is de
verantwoordelijke wethouder. Vervanging van de verlichting staat voor 2015 op het programma.
We hebben op 26 maart overleg gehad met VV Avesteyn. Echter, toen we voorjaar 2015 tijdens het
jaarlijkse overleg met de gemeente wilden bijpraten o.a. over ons ledenaantal wat nu ruim 5 jaar boven
de 260 leden zit en de opties voor uitbreiding met een kwart veld, bleken plotseling de prioriteiten van
de gemeente Bernheze te zijn verschoven. We werden voor een voldongen feit gesteld dat een extra
veld wel in de Perspectiefnota is opgenomen, maar hier niet voor wordt gekozen in 2015/2016.
We hebben ons ongenoegen kenbaar gemaakt en hebben na de zomervakantie een afspraak met de
gemeente, samen met VV Avesteyn.
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Door: Anja Bekkers, Secretaris
Verder heeft de gemeente een nieuwe systematiek van bepaling van de gebruiksvergoeding voor het
veld doorgevoerd met ingang van 2015. Uitgangspunt daarbij is dat niet langer een voorziening wordt
opgebouwd voor de toekomstige vervanging van het veld. In plaats daarvan zal de gemeente op het
moment dat vervanging aan de orde is, de afweging daarover integraal doen. Dat betekent dat de
gemeente ons niet langer kosten in rekening brengt om deze voorziening op te bouwen.
De gebruiksvergoeding daalt van 8.546 euro in 2014 naar 3.491 euro in 2015.
Om dit budgettair neutraal te laten verlopen, wordt de subsidie aan onze club met ongeveer hetzelfde
bedrag verlaagd: van 5.513 euro in 2014 naar 459 euro in 2015.

2.

Hockey Technische Zaken

De Technische Commissie bestond uit:
foto bovenste rij v.l.n.r.:
- Robert Wijdeveld: Voorzitter, Materialen
en Opleidingen
- Patricia van Cleef: Jongste Jeugd, Meisjes
en Dames teams
- Fridthjof Leerdam: Jongens en Heren teams
foto onderste rij v.l.n.r.:
- Pieter van Eijk: Meisjes en Dames teams
- Inge Kuypers: Jongste jeugd
foto inzetjes v.l.n.r.:
- Nathalie Verstegen: Wedstrijdsecretariaat, per 28 januari heeft zij
Simone Kerkhof opgevolgd. Graag bedanken wij Simone van harte voor haar inspanningen!
- Hans Kaandorp: Trainingen & trainersopleidingen
De TC is verantwoordelijk voor de kernactiviteit van de club, het hockey, en heeft enorm veel werk
verzet: van het indelen van teams tot het aantrekken, inplannen en scholen van trainers en
scheidsrechters. Enorm bedankt hiervoor!
Ook dit jaar zijn er voldoende vrijwilligers die de teams willen coachen: zij vervullen een belangrijke taak
binnen de club en met hun inzet zorgen zij voor speelplezier, sportiviteit op en rond het hockeyveld en
mooie resultaten.
We hebben veel nieuwe jonge leden mogen verwelkomen na de clinics in juni en hebben 9 meisjes en
2 mix F3- E6- en E8-tallen gevormd. Ondanks gerichte werving via 'vriendjes-training', is het lastig om
aanwas van jongens te krijgen.
Het Coöperatief Dividend t.w.v. € 7.500,- hebben we besteed aan nieuwe trainingsmaterialen en vier
'Train de jeugdtrainer' bijeenkomsten, verzorgd door ML Hockeysupport. Door de jeugdtrainers te laten
ervaren hoe je een training gevarieerd en continu actief inhoud geeft en daarnaast aandacht te
schenken aan de leidinggevende capaciteiten, bouwen we als club aan de kwaliteit van de trainingen.
Op 22 maart hebben we voor de eerste keer de Clubkampioenschappen Shoot Out georganiseerd op
ons eigen veld. Lucas van Cleef wist zich te kwalificeren voor de districtskampioenschappen en daarna
ook voor de Nederlandse kampioenschappen: behaalde een mooie vijfde plaats, fantastische prestatie!
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Door: Anja Bekkers, Secretaris
Job Koopman heeft keeperstraining gegeven. Ton Keetels heeft een bijzonder geslaagd 'King of the C-s'
en 'Pieldozentoernooi' georganiseerd en in de zomervakantie extra trainingen voor de liefhebbers.
Met al deze activiteiten zijn technisch en tactisch mooie impulsen gegeven aan de trainingen.
Dit heeft geresulteerd in 7 teams die dit seizoen kampioen zijn geworden en deze hebben we op 7 juni
2015 gehuldigd en getrakteerd op overheerlijke taart.
Maarten van Santvoort deelt de scheidsrechters tijdig en in goed overleg in. Het niveau van
scheidsrechters is echter zeer wisselend en we hebben regelmatig problemen als ze niet komen
opdagen / voor vervanging hebben gezorgd. Dit blijft een lastige zaak voor de coaches & aanvoerders,
die terwijl de wedstrijd eigenlijk al had moeten beginnen, nog op zoek moeten naar een scheidsrechter.
In februari is een E-learning scheidsrechterscursus georganiseerd door Robert Wijdeveld, met
19 geslaagde deelnemers. Deze aanwas is heel belangrijk om de thuiswedstrijden te kunnen fluiten.
Op 19 mei is de cursus Leidinggeven voor scheidsrechters (weerbaarheid) gegeven in het clubhuis.
Simone Kerkhof heeft vanaf januari 2015 het Wedstrijdsecretariaat overgedragen aan Nathalie
Verstegen, die het uitstekend heeft opgepakt en inmiddels goed is ingewerkt.
In december, januari & februari zijn zaalhockeywedstrijden gespeeld met Heesch, Schijndel en Berlicum
voor alle teams. Erik Koopman heeft zich bijzonder ingezet voor deze wintercompetitie, samen met
Rianne Daandels en Carmen van den Boom en we zijn blij met de hulp van de ouders tijdens de
wedstrijddagen van de E-teams in Sportzaal Bernrode.
3.

Financiën

Met de inkomsten van Hockeyclub HDL kunnen we krap de uitgaven betalen. Daarom heeft naast de
incasso van contributie ook de facturering en incasso van sponsorgelden de aandacht.
Penningmeester Victor Sanders heeft de boekhouding verder geautomatiseerd door de inzet van
Twinfield. Hierdoor zijn we nu in staat maandelijks de vinger aan de pols te houden met onze uitgaven
en inkomsten en tijdig actie te ondernemen, indien nodig.
Het Meerjarenplan 2014-2018 van de club en de financiële consequenties hebben we gepresenteerd
op de ALV van 14.03.2014. De vergadering heeft ingestemd met contributieverhogingen de komende
4 jaar: de eerste 2 seizoenen +10 % en daarna 2 seizoenen +5 %. Aangezien we het minimum aan eigen
vermogen hebben bereikt, zullen we tijdens de volgende ALV voorstellen de contributie voor 2015 2018 verder te verhogen en tevens te focussen op sponsoring & fondsenwerving de komende jaren.
Vicky Geurts heeft de Ledenadministratie zorgvuldig gevoerd en goed up-to-date gehouden.
4.

Clubhuis, Kantine & Veld

Rita Timmers heeft de planning van de kantinediensten verzorgd. Voor de betrokken ouders & leden is
het prettig als de planning tijdig op de website staat en ze per mail geattendeerd worden wanneer ze
zijn ingedeeld. Dan kan er desgewenst ook geruild worden. Om de opstart zaterdagmorgen op rolletjes
te laten verlopen, zijn gastvrouwen ingedeeld. Reden hiervoor is de toegenomen drukte van
wedstrijdspelertjes nu we 13 teams hebben voor de jongste jeugd in F, E en D. Voor de kantine is een
gezellig terras gecreëerd afgeschermd door mooie plantenbakken, waarachter de fietsen gestald kunnen
worden. Met dank aan Monique van Zutphen die de inkopen verzorgt voor onze kantine.
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Door: Anja Bekkers, Secretaris
Onderhoud van het clubhuis heeft de aandacht en samen met de gemeente wordt bekeken hoe we de
kleedkamers kunnen opknappen, dit zal eind 2015 plaatsvinden.
Het veld is ook dit jaar wekelijks onderhouden door Marc Timmers, die wij hiervoor hartelijk danken!
5.

Activiteiten

Voor jong en oud zijn er leuke activiteiten georganiseerd.
Op 28 september hebben 12 teams deelgenomen aan een zonnig Familiehockeytoernooi,
georganiseerd door Rob van den Berg, Henry van Zutphen, Harry van de Ven en Ed Rakhorst.
Met de F-jes en E6-tjes Sinterklaas gevierd in het clubhuis.
De C+D+ E8 teams hebben Cosmo-bowlen en Glow Golf gespeeld op 20 juni 2015.
Graag bedanken wij de Jeugdactiviteitencommissie voor hun inzet! Deze zal in seizoen 2015-2016
bestaan uit: Carmen van de Boom (voorzitter), Irene Bosmans, Rianne Daandels, Angelique Dortmans
en Ellen Laurensen.
Op 9, 16 en 23 juni hebben 20 -25 schoolkinderen meegedaan aan de clinics die we houden voor de
ledenwerving i.s.m. Sjors Sportief: leuk om zoveel enthousiaste kinderen, ouders en trainers te zien. Met
speciale dank aan de (jonge) trainers, Patricia van Cleef, Inge Kuypers en Anja Bekkers.
Op 13 juni is voor de tweede keer de Mini-Slotdag voor de Jongens F- en E-teams 6-tallen uit de regio
gehouden op het hockeyveld van onze club. Zeer geslaagd met dank aan Inge Kuypers, Patricia van
Cleef, Rianne Daandels, Irene Bosmans, Monique van Zutphen en Rob van den Berg.
En de vrijwilligers & sponsoren hebben we bedankt met een gezellige BBQ op 26 juni 2015.

6.

Sponsoring

De Sponsorcommissie heeft een aantal nieuwe bordsponsoren weten te interesseren en de
plantenbakken die het terras afscheiden van de fietsenstalling zijn gesponsord door de firma
Langenhuizen.
In oktober heeft Marloes Keetels twee clinics gegeven om onze hockeyers op individueel niveau en als
team aanwijzingen gegeven om het spel te verbeteren, met dank aan De Halm Graanpletterij en
Bouwman Advocaten voor de sponsoring.
In november 2014 sprongen we een gat in de lucht: we hebben voldoende stemmen gehaald voor het
Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland en kregen een cheque van 7.500 euro!
In februari hebben Marloes van Rosmalen en Marlein van de Wijgert de inzet van leden en ouders
gecoördineerd voor het verzorgen van bardiensten tijdens de Pronkzittingen en het concert van de
fanfare & de prinsenreceptie op zondag, waarmee we een mooi bedrag verdienen voor de club.
Op 21 maart heeft Rob van den Berg samen met een groep klussende ouders & leden een leuk bedrag
kunnen spenderen aan het opknappen van het clubhuis via NL Doet.
Op 14 mei heeft Adri Pelders gefietst in De Karavaan en 350 euro aan sponsorgelden voor de club
binnengehaald.
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Door: Anja Bekkers, Secretaris
In samenwerking met de orthodontistenpraktijk Veghel hebben we een bitjesactie gehouden, waar
15 leden een bitje op maat hebben laten aanmeten.
In het najaar van 2015 zal het een uitdaging zijn om stemmen te werven voor de Clubkas campagne van
de Rabobank.
In seizoen 2015 - 2016 zal de Sponsorcommissie bestaan uit Hugo Bosmans, Gerion Pelders, Rob van
den Berg en Alina van Marsbergen. Met afnemende subsidiegelden van de Gemeente, staan zij voor de
uitdaging om op creatieve wijze sponsoren te interesseren: het borrelt en bruist van de ideeën!

7.

P.R. & Communicatie

Communicatie is belangrijk zowel binnen Hockeyclub HDL als naar buiten toe. Iedereen levert hieraan
een bijdrage en kan daarmee het verschil maken.
Ieder lid en de ouders kunnen sinds dit seizoen gebruik maken van de Lisa club app, waardoor nieuws,
wedstrijden, rijschema's en teaminfo gemakkelijk en snel gedeeld kan worden en leden gebruik kunnen
maken van een handige gezinsplanner.
We hebben onze online communicatie enorm actief ingezet: op de website kunnen (nieuwe) leden alle
relevante informatie vinden, de vele nieuwtjes die we publiceren op de homepage zijn nu ook mobiel te
zien via de Lisa app en Twitter en Facebook worden volop ingezet om nieuws te verspreiden. Leuk om
de resultaten te bekijken: we hebben maar liefst 25 tot 40 berichtjes per maand gepubliceerd, wat een
bereik oplevert van 50 tot zelfs 1.000+ personen per bericht, ook omdat mensen het delen. Nu op naar
meer 'likes'!
Verder is er in april een prachtige nieuwe Sjoet als bewaarnummer uitgekomen, met prachtige (foto-)
verslagen van de aanleg van het nieuwe veld tot het Familietoernooi, de Clubkampioenschappen Shoot
Out en de opleiding voor de jeugdtrainers en de nieuwe spelmaterialen dankzij het Coöperatief Dividend.
De Ledengids is weer compleet up-to-date gemaakt.
Voor externe profilering zorgen onze persberichten, waarmee we enthousiast het nieuws van
Hockeyclub HDL delen met de lokale & regionale media, print en online.
Ook hebben we een mooie plek gekregen in de HaDeefilm 24/24 en het bijbehorende boek: het Meisjes
C1 team is gefilmd tijdens de training en spelers en trainster zijn geïnterviewd.
Ook de werving van basisschoolkinderen met een mooie pagina in het boekje van Sjors Sportief en de
flyers die we uitdelen voor clinics in juni zorgen voor zichtbaarheid van Hockeyclub HDL.
Herhaling zorgt voor herkenning: samen zorgen we ervoor dat het logo te zien is op onze clubkleding,
borden, in het clubhuis, op de website, in persberichten, op flyers, vergaderverslagen etc.
Met dank aan de enthousiaste inzet van Henny Wijgergangs, Rob van den Berg en Anja Bekkers die
enorm veel werk hebben verzet afgelopen jaar. Voor seizoen 2015-2016 zijn we op zoek naar leden en
ouders die het leuk vinden om actief te zijn in de communicatie in en over onze club: graag melden bij
Anja Bekkers.
********************
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