Verslag Algemene Ledenvergadering
d.d. 21.11.2019, 20.15 uur

in het clubhuis van Hockeyclub HDL

Aanwezig vanuit het bestuur:

Camiel Aarts (Voorzitter)
Nathalie Verstegen (Secretaris, Verslag)
Martin de Visser (Penningmeester)
Freddy Lennings (Technische Commissie)
Robert Wijdeveld (Gebouwenbeheer)
Marloes van Kessel (Activiteiten)

Aanwezige & afgemelde leden:

Zie bijlage 1:

Presentielijst

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

1.

Mededelingen en ingekomen stukken
Deze zijn er niet.

2.

Vaststelling verslag ALV 07.11.2018

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 07.11.2018 is gepubliceerd op de website onder de tab
Downloads.

3.

Terugblik seizoen 2018-2019 & vooruitblik 2019 - 2020
1. Vernieuwing en verbetering
Het seizoen 2018/2019 heeft met name gestaan in het licht van ons 40 jarig bestaan. In de
afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan allerlei vernieuwingen en verbeteringen op de
club. Denk aan de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld, het oefenveldje, het extra kwart veldje,
de opknapbeurt van het clubhuis en het op orde brengen van onze financiën. In het clubhuis zijn
nog wat verbeteringen aangebracht ten aanzien van de verlichting, de schotten in de
kleedkamers en buiten de nieuwe picknicktafels. Deze zijn aangeschaft van het geld dat bijeen is
gehaald tijdens de Clubkascampagne van de Rabobank in 2018. Het was aanvankelijk onze
bedoeling om daar een speeltoestel neer te zetten, maar de kosten daarvan zijn te hoog in relatie
tot wat daarvoor verkrijgbaar is in de markt. Vooral vanwege de veiligheidscerticering die
daarvoor nodig is.
2. Voortzetting samenwerking HockeyWerkt
De samenwerking met HockeyWerkt is enkele jaren geleden van de grond gekomen via de
financiële injectie die de club heeft gekregen vanuit het Coöperatief Dividend van de Rabobank.
Deze samenwerking is de laatste jaren geïntensiveerd omdat het steeds moeilijker wordt om
trainers uit de eigen jeugd te werven. Eén van de drijvende krachten achter de samenwerking
met HockeyWerkt was Hans Kaandorp, die aan het einde van dit seizoen als trainers coördinator
is gestopt en voor zijn jarenlange verdiensten tot Lid van Verdienste is benoemd. Vorig jaar is al
het streven uitgesproken om elk team (vanaf D) -als er geen andere interne mogelijkheden zijnéénmaal per week training te laten geven door een semi professionele trainer van HockeyWerkt.
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Gelukkig bieden de financiën van onze club daarvoor de mogelijkheid. Tevens is HockeyWerkt
toen ook al begonnen om daar waar mogelijk onze ‘eigen’ trainers af en toe begeleiding te
bieden.
3. Hockeytechnische Zaken overig:
Wijzigingen TC: met ingang van het afgelopen seizoen zijn Patricia van Cleef en Inge Kuijpers
gestopt als jeugd coördinatoren en ook zij zijn aan het einde van het seizoen benoemd vanwege
hun jarenlange staat van dienst tot Lid van Verdienste. In het jaar daarvoor waren al Monique
Boskamp, Danielle Kerkhof en Annemieke Pruijn tot de TC toegetreden. In feite zijn er nog steeds
vacatures voor de functies van scheidsrechter coördinator en trainingscoördinator. Deze taken
worden nu door Freddy Lennings als voorzitter van de TC vervuld, maar we zijn al een jaar op
zoek naar een vervanger voor deze functies. Het scheidsrechter probleem, dat we al jaren
kennen, is het afgelopen jaar wat kleiner geworden door betaalde scheidsrechters in te zetten als
mensen om een of andere reden zelf niet kunnen of willen fluiten.
Ton Keetels is na ongeveer 10 jaar vrijwilliger ten behoeve van trainingen en begeleiding van
jeugdteams vorig seizoen gestopt. We hebben op gepaste wijze afscheid van Ton genomen.
4. Zaalhockey
Ook in het seizoen 2018-2019 hebben we de zaalhockeyprogramma weer kunnen uitbreiden
onder leiding van Rob Dortmans als coördinator, samen met Rianne Daandels en Carmen van den
Boom. Tijdens de vorige ALV hebben we met de leden kunnen afspreken dat voortaan alle
jeugdleden bovenop de gewone contributie een standaard verhoging betalen ten behoeve van
het zaalhockey, omdat het zaalhockey ook voor alle leden mogelijk is. Dit is tijdens de vorige ALV
goedgekeurd en heeft voor een grote administratieve verlichting gezorgd omdat de
zaalhockeykosten niet meer apart geïncasseerd behoefde te worden. De vader van Nathalie
Verstegen heeft ten behoeve van het zaalhockey voor onze club een paar kleine goaltjes gelast.
5. Sponsoring
Sponsoractiviteiten. Sinds begin van het vorige seizoen fungeert er een nieuwe
sponsorcommissie bestaande uit Reyndert van Aspert, Joost Luyendijk, Maurits v.d. Aa en Lia
Schouten. Zij hebben het afgelopen jaar veel werk verricht bij het opnieuw administreren van de
bestaande sponsorcontracten, het formuleren van nieuw beleid en een visie. Sponsors via
bordsponsoring, narrowcasting en terrastafels zijn jaarlijks goed voor ongeveer € 4000,- en dat is
een substantieel deel van de inkomsten van onze club. Helaas vertonen de sponsorinkomsten
een neergaande spiraal en halen we niet de begrote sponsorinkomsten van ongeveer € 4000,-,
maar slechts ongeveer € 2500,-.
Ook de inkomsten van de clubkascampagne van de Rabobank (2017 opbrengst ongeveer € 1000,en 2018 ongeveer € 675,-) vertonen dus helaas wel een neergaande spiraal, vermoedelijk omdat
steeds meer clubs hierin actief worden. Met deze gezamenlijke opbrengst van 2 jaar hebben we
inmiddels enkele nieuwe picknicktafels gekocht en overwegen we om van het restant nog enkele
voorzieningen voor buiten aan te schaffen alsmede hesjes of jasjes voor trainers en
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scheidsrechters. De inkomsten vanuit het oberen voor de Horecavereniging tijdens Carnaval, de
verhuur van het clubhuis en het veld aan de BSO en aan het Gymnasium en de kerstbordenactie
bleven wel min of meer constant. Ondanks teruglopende sponsorinkomsten hebben we het jaar
2018-2019 binnen de begroting kunnen afsluiten. Waarover hierna bij het overzicht van de
financiën meer.
6. Activiteiten
In 2018 is voor het eerst een kerstmarkt georganiseerd door de activiteitencommissie met tal van
standjes, live muziek en activiteiten voor de jeugd. De opkomst was goed en deze kerstmarkt zal
in 2019 worden herhaald wegens het succes van het vorige jaar. Het hockeykamp is voor het
eerst in 2018 gehouden en in 2019 herhaald. Dit kamp werd opnieuw goed bezocht en was een
gezellige boel. Eind augustus heeft een spetterend feest plaats gevonden ter gelegenheid van het
40 jarig bestaan van de club. Er waren meer dan 250 gasten en werd geopend door de
burgemeester en wethouder Wijdeven. De feestcommissie heeft aan al deze activiteiten in het
afgelopen seizoen enorm veel werk gehad en er zijn door Marloes en haar team bergen verzet
om naast de standaard hockeyactiviteiten binnen de club ook allerlei leuke activiteiten te
organiseren. Dat is goed gelukt.
Er heeft vorig seizoen geen aparte vrijwilligersavond plaats gevonden, omdat wij dat hebben
laten samenvallen met het feest ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan.
7. PR
Na onze noodkreet om meer vrijwilligers aan het begin van het vorige seizoen hebben zich toen
Marleen Ceelen en Antje van Deursen gemeld als nieuwe PR-commissie. Zij hebben in het
afgelopen seizoen op allerlei manieren publiciteit aan de activiteiten binnen de club gegeven.
Omdat Marleen en Antje te kennen hebben gegeven dat zij toch te weinig feedback kregen,
hebben zij aangegeven dat de PR toch op een andere manier vorm gegeven zou moeten worden.
We zijn nog aan het bekijken hoe dat het beste zou kunnen.
Saskia geeft aan dat ze op haar werk nog wel een balletje op wil gooien i.v.m. de PR. Wellicht
kunnen zij wat betekenen met als tegenprestatie bv een reclamebord. Dennis Sonder geeft aan
dat wellicht een aantal commissies ook meer samen moet werken met de PR. Zij moeten zaken
aanleveren, zodat de PR “gevoed” wordt.
8. Vrijwilligers
We hebben vorig seizoen geprobeerd om via een door Edward Bos ontworpen enquêteformulier
respons te krijgen van ouders en leden om aan te geven wat zij eventueel als vrijwilliger voor de
club zouden willen en kunnen doen, maar daarop kwam helaas maar weinig respons. Hoewel de
cruciale functies momenteel wel zijn ingevuld, blijft de basis waarop de club draait maar erg dun
en het blijft van groot belang om aandacht te blijven schenken aan werving en selectie van
nieuwe vrijwilligers. Wij denken dat er binnen onze club meer dan voldoende mensen zijn die iets
voor de club willen doen, maar waarvan wij als bestuur dat niet weten. Dus mocht u iemand zijn
of iemand kennen die iets voor de club wil doen, laat het dan weten. Alle hulp is welkom.
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9. Leden
Het ledenverloop is in het afgelopen seizoen opnieuw iets terug gelopen en schommelt nu rond
225. De ervaring leert echter dat gaandeweg het seizoen nieuwe leden zich aanmelden. Dat was
vorig seizoen op het maximum 246. Er zijn welblijvende zorgen over steeds minder jongens die
zich aanmelden. Er zijn echter sowieso minder aanmeldingen van jongste jeugd ondanks een
vriendjes- en vriendinnetjesdag in 2018 en de clinics voor de jongste jeugd vanuit Sjors Sportief
bij de aanvang van het nieuwe seizoen (georganiseerd door Miranda Luiten). Helaas hebben we
ook afscheid moeten nemen van het Dames 18+ team. We hebben nu nog maar 1 senioren
damesteam.
Wat betreft het teruglopend aantal jongens is er regelmatig en structureel overleg met de KNHB
en met omliggende clubs (St. Oedenrode, Heesch en Liempde, die dezelfde problemen kennen).
We proberen via nauwere contacten met hen te kijken hoe we hier verder mee om kunnen gaan.
10. Kabouterhockey en Walking Hockey
Er zijn gesprekken gaande om Kabouterhockey (in samenwerking met HockeyWerkt) en Walking
Hockey op te zetten binnen onze club om ook op die manieren de activiteiten binnen de club en
het aantal leden te vergroten.
11. Veiligheid
Er is overleg met Avesteyn, basisschool ‘t Palet en de gemeente in verband met de verbetering
van de veiligheid bij de parkeerplaats en het weggetje tot aan het clubhuis. De parkeerplaats zal
worden vergroot, er komen betere waaarschuwings- en verbodsborden en een ingang aan de
andere kant van de parkeerplaats (Hommelsedijk).
We zijn tevens in overleg met de gemeente inzake het verplicht stellen van een VOG voor
mensen die binnen de club actief zijn (trainers en functionarissen), maar het is nog niet helemaal
duidelijk hoe we dat moeten regelen en voor wie dat geldt. We zijn in overleg met een persoon
die we willen aanstellen als vertrouwensfunctionaris binnen de club waar het betreft (sexuele)
intimidatie, volgens protocol dat door de gemeente en de KNHB is ingesteld.
12. Bestuur.
Er zijn geen mutaties in de samenstelling van het bestuur geweest in het afgelopen seizoen, maar
Freddy Lennings en ikzelf zijn aan onze laatste termijn bezig als voorzitter van de club en
voorzitter van de TC, zodat tijdens de volgende ALV in 2020 in die vacatures zal moeten worden
voorzien.

21.11.2019

Verslag Algemene Ledenvergadering Hockeyclub HDL_AB

4 / 10

Verslag Algemene Ledenvergadering
d.d. 21.11.2019, 20.15 uur

in het clubhuis van Hockeyclub HDL

13. Aandachtspunten:
a. Stagnerend ledental, met name bij de jongens
b. Het vinden van geschikte vrijwilligers voor belangrijke functies zoals scheidsrechter
coördinator, trainingscoördinator en voor wat betreft 2020 een nieuwe voorzitter en
voorzitter TC.
c. Verbetering van de PR en de website
d. Veiligheid en de vertrouwenspersoon

4.

Financieel jaarverslag

Jaarverslag van vorig jaar is als uitgangspunt gepakt.
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We zijn kort bij de begroting gekomen. Vorig jaar waren de inkomsten hoger, maar komt vooral doordat
er minder sponsoring is en minder contributie.

De kosten voor huisvesting zijn lager door energiebesparing. Wat verder opvalt is dat trainers echt een
hele grote post is. De helft van de contributie gaat op aan trainers.
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De post voorzieningen zijn hoog en we wilden het feest daarvan doen. Nu hebben we toch een gedeelte
van de kosten voor feest weg geboekt in de kosten, zodat het resultaat €. 0,- is. De overige kosten zijn van
voorzieningen afgeschreven.
Saskia geeft aan dat ze benieuwd is naar financiële kant van de kantine. Dit gaat heel goed en is zeker
positief. Camiel benoemt nog specifiek dat het met minder leden zeker goed gaat, omdat er minder
doorloop is.
Voor volgend jaar staan er geen verrassende dingen op de planning. De verwachting is weer op €0,- uit te
komen.

5.

Verslag kascontrole commissie en benoeming leden

Maarten Versantvoort geeft aan dat ze steekproefsgewijs dingen eruit gehaald hebben. Bijvoorbeeld
bonnen van de jumbo en pinbetaling. Alles is systematisch en nauwkeurig bijgehouden. De kantine heeft
een mooie omzet in de kantine en het zag er picobello uit. Alle lof voor Martin de Visser.
Rob geeft aan dat we na 3 jaar uit een diep dal komen en dat we echt heel blij mogen zijn met zo’n
penningmeester.
Vorig jaar is aangegeven dat de post voor Hockeywerkt hoog is en dat eigen trainers beter beloond
mogen worden. Dat is gebeurd.
Rob hoort vanuit Schijndel dat goede trainers naar Hockeywerkt zijn gegaan en nu via hen worden
ingehuurd. Dat is de omgekeerde wereld. Dit moeten we zien te voorkomen.
Chantal vraagt of jongere meiden niet met Hockeywerkt mee kunnen lopen. Dit is geprobeerd, maar
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werkte niet. De jongere leden van onze club stapte terug of zaten op de telefoon tijdens die trainingen.
Edward vraagt zich af of een ouder naast de trainer voor orde kan zorgen. Dit kan in sommige gevallen
zeker en wordt ook weleens ingezet. De kascommissie verleent decharge.
Rob Dortmans treedt af en Maarten Versantvoort wil wel blijven. Edward Bos wil graag aansluiten.
6.

Ledenaantal

06-11-2018

19-11-2019

Hoe zouden we toch meer jongens meer krijgen? Er zijn initiatieven, maar tijd en een kartrekker
ontbreekt. Dit blijft overal een probleem. Ook bij de clubs in omringende dorpen. Een 6-tal lukt
misschien, maar naar hogere teams werd het lastiger.
Edward vraagt of er geen mogelijkheid is voor een combi met voetbal. De vraag is dan hoe dat vorm kan
krijgen en wie dat op kan pakken.
Kabouterhockey
Dit is voor kinderen van 3,5 tot 7. Hockeywerkt zet een trainer neer met een training.
Hebben nu 5 aanmeldingen en kunnen starten. Na de carnavalsvakantie gaan we met 3 trainingen
starten. Kabouterhockey draait al bij Hockeywerkt.
Walking Hockey
Willen na de carnavalsvakantie willen ze gaan starten. Gelijk laten lopen met de competitie
Chantal vraagt we of ook ooit aan G-hockey hebben gedacht. Zij wil wel eens gaan polsen of er hier in de
buurt meer animo voor is. Als dat er is, kunnen we zeker gaan kijken wat mogelijkheden zijn.
7.

Uitreiking van de pluim

Gelukkig zijn er zeker ook mensen die veel voor de club doen. Het bestuur vond het goed als de leden zelf
aan zouden geven wie er een pluim verdient. Iedereen leek enthousiast, want er zijn veel stemmen
binnen gekomen. Uiteindelijk bleken 2 personen evenveel stemmen te hebben.
Saskia van Beek krijgt de eerste pluim van Camiel uitgereikt. Camiel bedankt Saskia uitgebreid voor haar
inzet en noemt de kantine een warm bad.
Olaf Ketelaars mag de andere pluim ontvangen, maar is niet aanwezig. Zelfs nu hij geen lid meer is, blijft
hij actief voor HDL en dat wordt zeer gewaardeerd! Camiel en Freddy gaan hem bij de zaalhockeytraining
uitreiken.
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Vrijwilliger
-

Freddy en Roelie zijn met Tonja van Liempt bezig om te kijken hoe we vrijwilligers erbij kunnen
krijgen. Ze zijn nu heel gericht aan het zoeken in de juiste doelgroep. Bij het zoeken is het
belangrijk dat goed uitgewerkt is hoeveel tijd de functie kost en wat het inhoudt. Saskia vraagt
zich af of we niet een bord in de kantine kunnen hangen. We denken echter dat een
rechtstreekse benadering vaak beter werkt, maar een combi zou een optie kunnen zijn. Carmen
geeft aan dat je bij vrijwilligers ziet dat ze vaak een korte taak willen hebben. De losse activiteiten
lukt nog wel, maar de consequente taken is lastiger.

-

Binnen TC is de vraag gekomen of er niet weer een familiehockeytoernooi gestart kan worden.
Toen was er minder animo, maar misschien is er ook te weinig PR aan gegeven. Wellicht is het
iets wat opgepikt kan worden.

Rondvraag
-

Promotie-avond van aquarius was slecht bezocht. Ze boden wel aan om evt gratis jasjes te
leveren voor trainers. Saskia wil dit oppikken, als ze weet van Freddy hoeveel.

-

Het is nog steeds pikdonker rondom het veld. Vooral achter bij de fietsen en afsluiten bij kantine.
Saskia ziet dit graag veranderen. Robert pikt dit op.

-

Voorstel is om rookvrij terrein te maken en dat kenbaar te maken. Bestuur gaat dit oppikken en
hoe is de scheiding met Avesteyn?

**************
Bijlage 1:

Presentielijst incl. afmeldingen.

.
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Presentielijst

Afmeldingen:
Inge Kuypers
Jolanda v.d. Berg
Lia Schouten
Reyndert van Aspert
Joost Luyendijk
Maurits v.d. Aa

Aanwezig:
Camiel Aarts
Martin de Visser
Marloes van Kessel
Nathalie Verstegen
Freddy Lennings
Chantal Verbruggen
Edward Bos
Saskia van Beek
Dennis Sonder
Rob Dortmans
Maarten van Santvoort
Olga v.d. Boom
Dennis Kerkhof
Roelie Willems
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