Verslag Algemene Ledenvergadering
d.d. 12.10.2016, 20.30 uur

in het clubhuis van Hockeyclub HDL

Aanwezig vanuit het bestuur:

Camiel Aarts (Voorzitter)
Anja Bekkers (Secretaris & Communicatie, Verslag)
Victor Sanders (Penningmeester)
Robert Wijdeveld (Technische Commissie)
Rob van den Berg (Activiteiten)

Aanwezige & afgemelde leden:

Zie bijlage 1:

Presentielijst

Opening
Voorzitter Camiel Aarts heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Hij geeft aan dat de
Algemene Ledenvergadering (ALV)vandaag een logisch vervolg is op de ALV's die we in de afgelopen jaren
hebben gehad.
Tijdens deze vergadering zullen we de highlights presenteren: wat waren de actiepunten en wat is
gerealiseerd in seizoen 2015-2016. Uitgebreid verslag hiervan is in te zien tijdens de vergadering en is op
de website gepubliceerd onder de tab Downloads, met uitzondering van het financiële jaarverslag.

1.

Mededelingen en ingekomen stukken

De Voorzitter geeft aan wie zich heeft afgemeld. Verder wordt aangegeven dat de kascommissie nog niet
gedaan is.

2.

Vaststelling verslag ALV 29.09.2015

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 29.09.2015 is gepubliceerd op de website onder de tab
Downloads.

3.

Terugblik seizoen 2014-2015 & vooruitblik 2015 - 2016

Voor een uitgebreid overzicht, zie Verslag Bestuur 2015-2016 op de website onder de tab Downloads.
a.

Een extra veld

We zitten nu al een aantal jaar boven de norm van 260 leden voor een extra kwartveldje. Vorig jaar is dat
nog afgeketst, maar gisteren zijn de ingenieurs en gemeent geweest en zij gaan binnen 3 weken een plan
van aanpak opstellen. De begroting moet dat in november goedegekeurd worden voor 2017. Als we het
veld op een andere plek (dus niet achter op het veld, maar bij de kantine) willen, zou het nog wat
vertraging op kunnen lopen.
Voor de verlichting zijn gisteren offertes ontvangen van leveranciers. Hiermee kunenn we verder aan de
slag.
b. Hockeytechnische zaken
Het blijft erg lastig met de scheidsrechters.
Robert Wijdeveld geeft aan dat hij het niet meer redt om materialenbeheer te regelen. Er komen nu
klachten binnen. Patricia van Cleef geeft aan hierover benaderd te worden. Er zal dus iemand nieuws
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gezocht moeten gaan worden., maar er blijft een enorm tekort aan vrijwilligers.
Ton Keetels stelt voor om de keepersuitrusting vast te laten controleren door de keeperstrainers. Zij
kunnen hierbij helpen.
Alina van Marsbergen geeft aan veel ouders van jongere leden op de club te zien. Misschien moeten we
een aanvulling maken op het aanmeldformulier met vrijwillige taken. Wat doen ouders en waarvoor
kunnen we hen vragen?
Rob Dortmans vindt het normaal dat dit bij het lid zijn van een club hoort. Is een vrijwilligerscoördinator
een idee?
c.

Financien algemeen

Komt verderop aan bod.
d.

Clubhuis

Richard van Cleef wordt gevraagd om het terrein extra bij te houden daar waar de gemeente niet bij kan.
In het clubhuis is al veel gebeurd. De douches zijn vervangen, de muur is bekleed en narrowcasting is
geïnstalleerd. In de kantine moet nu nog het een en ander gebeuren.
Het alarm heeft lange tijd niet gewerkt i.v.m. internet alles in 1. Nu werkt het wel en staat het eigenlijk
altijd aan. Het is via een app te regelen door een aantal personen. Er moet nu bekend gemaakt worden
via wie je alles kan regelen op het moment dat je iets wil organiseren in de kantine.
Bjorn Kerkhof geeft aan wel wat te willen doen als hij de keuken vervangt. We moeten voor hem een
lijstje maken. Ook heeft hij de glaslatten al opgemeten.
e.

Activiteiten

Het familietoernooi is niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen. De vraag is nu of we het moeten
verplaatsen of moeten afwachten tot er nieuwe initiatieven gaan komen.
f. Sponsoring
Bjorn Kerkhof geeft aan dat er nog shirt voor een heel team van kinderen van ca 9 jaar bij hem ligt. Als
een team wil, kunnen ze deze dragen.
NLdoet. Er wordt voorgesteld om leden mee te laten helpen voor hun wedstrijd. Coaches kunnen hen
daarin stimuleren.
g. Communicatie & PR
Het is belangrijk om de pushberichten aan te zetten in de app. Je krijgt dan alles mee. Communicatie is
van iedereen. Hiervoor zoeken we nog steeds een vervanger voor Anja.
h. Vrijwilligers
Rondom teams gaat het goed met de vrijwilligers, maar verder….. Het blijft een hekel punt. De aanvulling
op het inschrijfformulier kunnen we misschien echt beter door gaan voeren.

12.10.2016

Verslag Algemene Ledenvergadering Hockeyclub HDL_AB

2/6

Verslag Algemene Ledenvergadering
d.d. 12.10.2016, 20.30 uur

4.

in het clubhuis van Hockeyclub HDL

Financieel Jaarverslag

Penningmeester Victor Sanders laat de Verlies- en Winstrekening zien en de Balans. Opvallende punten
hierin zijn:
- Bij het puntje sponsoring, is de sponsoring in natura niet genoemd en deze is in 2 jaar echt
verdubbeld.
- Subsidie; de huur is verlaagd, maar de subsidie ook.
- Energiekosten zijn gedaald door een nieuwe leverancier.
- Huisvesting; de ksoten in de begroting zullen omhoog gaan i.v.m. de aanleg van het extra
kwartveld.
- Trainers; de kosten zullen omhoog gaan i.v.m. het inhuren van externe trainers.
- Contributie; op de begroting is rekening gehouden met minder leden en een contributieverhoging
van 5%.
- We zullen geen toevoeging doen aan het onderhoudsfonds, omdat er voldoende is.
Er moet geïnvesteerd gaan worden in de keepersmaterialen.
Alina van Marsbergen geeft aan dat haar team graag een goede trainer wil. Hans Kaandorp reageert dat
in dit team veel jeugd zit, die ook weer training geeft. Elk team zou hier dus profijt van hebben. Is het een
optie om een trainer te laten sponsoren?

5.

Verslag kascontrole commissie en benoeming leden

De Kascontrole commissie, bestaande uit Theon Langenhuizen en Willemien Boot, heeft de kascontrole
nog niet uit kunnen voeren.
De Ledenvergadering verleent Penningmeester en Bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid
mits er geen op- of aanmerkingen komen op de kascontrole. Anders moet er een nieuwe ALV belegd gaan
worden.
Theon Langenhuizen is aftredend en Willemien zittend. Rob Dortmans meldt zich aan als lid van de
kascommissie. De Ledenvergadering benoemt Rob Dortmans en Willemien Boot met algemene stemmen
voor de Kascontrole commissie seizoen 2016-2017.
Ledenoverzicht
Opvallend is, dat er 53 afmeldingen zijn. Dat is erg veel.

6.

Bestuursverkiezing

Nathalie wordt verkozen tot secretaris. Camiel bedankt Anja voor haar inzet en benoemt haar tot lid van
verdiensten.

7.

Rondvraag

Narrowcasting wordt verder opgezegd en men kan zich melden voor de invulling bij de
sponsorcommissie. Bjorn Kerkhof geeft aan interesse te hebben in reclame.
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Hans Kaandorp geeft aan dat er bij de afwezigheid van de trainer, niet Hans of de trainer een vervanger
moet regelen, maar dat de coach op dat moment training gaat geven of een vervanger regelt.
De wedstrijden starten nu vaak veel te laat. Zeker later op de dag. Er moet gecommuniceerd worden dat
de wedstrijden echt op tijd moeten beginnen. Een optie kan ook zijn om de wedstrijden van de junioren
wat langer te plannen of tussen de middag evt een pauze van ene half uur in te lassen om tijd in te halen.
Monique van Zutphen geeft aan dat de dames 18+ nu 1x per week trainen, maar wel de volledige
contributie betalen. Dit is niet gehele terecht, omdat ze op maandag en donderdag kunnen trainen.
***************
Na de pauze wordt door de sponsorcommissie vertelt over de spaarplaatjes clubalbum, clubkascampagne
en kerstbrodenactie.

Spaarplaatjes clubalbum
Het sparen van de plaatjes zal in maart gaan starten. De sponsorcommissie start met de verkoop van
advertenties voor in het verzamelalbum. Voor dit alles zijn wel weer heel veel vrijwilligers nodig. Hiervoor
zullen we een oproep doen.

Kerstbrodenactie
De kerstbrodenactie gaat van start. De enveloppen van de verkoop gaan via de coach lopen. We willen
het 3 jaar gaan proberen om te kijken of het succes heeft.

Inzet van Clubkas gelden
Er is €. 300.000,- te verdelen door de Rabobank en ook wij hebben ons weer ingeschreven.
***************

Bijlage 1:

Presentielijst incl. afmeldingen.

Bijlage 2:

Overzicht leden 2015 en 2016.
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Presentielijst

Aanwezig:
Camiel Aarts
Anja Bekkers
Victor Sanders
Rob van den Berg
Bjorn Kerkhof
Rob Dortmans
Hans Kaandorp
Ton Keetels
Marcel Kuijpers
Alina van Marsbergen
Nathalie Verstegen
Patricia van Cleef
Gerion Pelders
Monique van Zutphen
Inge Kuijpers
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Leden & statistieken
10.10.2016

26.09.2015
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