ALV vergadering
4 juli 2019 20.00u-22.30u

Aanwezig: bestuur (oude en nieuw leden): Ton, Tjerk, Mark, Ad-Jan, Karlien, Silvie (notulen), Pieter,
Antoine, Mark
Circa 17 leden.

1) Opening Ton de Visser
2) Mededelingen/ ingekomen stukken: geen extra agendapunten, mededelingen, ingekomen
stukken
3) Notulen 2017/2018 (door Sandra van Gelderland)
• Frank van den Broek: op pagina 2 staat dat Dames en Heren teams geen trainingen
geven aan jeugd. Dit klopt niet. Enkele leden van Dames 1 en Heren 1 geven wel
training.
• Frank van den Broek: Er is een extra ALV geweest op 28 september, zijn hier notulen
van? Ton: Er is hier een verslag van Ton publiceert deze op de website.
• Frank van den Broek: Het rookbeleid is toen besproken, er is naar onze mening
gevraagd, maar wij hebben geen invloed gehad (stemmen zijn niet genoteerd). Tjerk:
Rookbeleid was een keuze van het bestuur. Het was geen stemming.
4) Financiën
• Baten 2018/2019:
i. sponsoren lijken tegen te vallen
• Lasten 2018/2019:
i. hoger dan begroot als gevolg van huisvesting. Korting van de gemeente is
komen te vervallen. Het was niet bekend dat het om een tijdelijke korting
ging. Slechte communicatie vanuit de gemeente. We zijn hierover nog in
discussie met de gemeente. Rekening is nog niet betaald. Arno: we kunnen
ook nog onderhandelen ivm slechte staat van veld.
ii. Nieuwe energiecontracten: hogere tarieven. Stijn: vaak zijn de lichten op
vrijdag nog aan, ook bewoners hebben hierover opmerkingen gemaakt. Ook
kunnenlichten uit als niet op alle velden wordt gespeeld.
iii. Balans: Frank: we kunnen nog een factuur sturen naar de Club van 50. Ton:
dit zijn we niet vergeten, maar niet aan toegekomen. Sponsorcommissie
heeft nadruk gelegd op shirts en sponsorborden. De commissie heeft
versterking nodig
• Baten 2019/2020:
i. Sponsor: optimistisch inschatting: krijgt versterking (Dirk Kappers)
ii. Bar: voorzichtige inschatting: hopelijk vallen deze baten hoger uit
iii. Activiteiten: grote club actie
iv. Contributieverhoging is al meegenomen
v. Huisvesting: schoonmaakkosten blijft gelijk (vorig jaar dubbele post).
Schoonmaak gaat van vrijdag naar maandag.
5) Verslag kascontrole

•

6)
7)

8)

9)
10)

Koen van de Veen heeft zich teruggetrokken Kascontrole is gedaan door Antoine van
Oort. Op 1 juli is door hem de kas gecontroleerd: geen cijfermatige
onrechtmatigheden, alle benodigdheden aanwezig. Aanbeveling: inkomen is
afgenomen: reserves aanvullen.
Decharge penningmeester
Benoeming nieuw lid kascontrole
• Ton neemt dit op zich. Afgelopen jaar hebben verschillende projecten gelopen, plus
veel aandacht naar leden (trainingen, activiteiten, ed). Doel voor komende jaren:
baromzet omhoog, sponsorinkomsten omhoog, contributie (zie punt 8).
Vaststelling contributie
• Contributie gaat met €10,- omhoog voor alle leden, behalve Funkey’s, F en E teams
en trimleden.
• Wilke: Kan er verschil komen in contributie(verhoging) voor leden voor wie we
buitensporig hoge trainingskosten (in verhouding met de rest van de club) maken?
Dames 1 laten te weinig betrokkenheid zien. Stijn: Houd rekening met de publieke
opninie: sommige krijgen duur betaalde trainers, andere niet, maar
contributieverhoging is er voor iedereen. Contributieverhoging graag goed uitleggen
aan leden. Arno: Dames 1 en Heren 1 zorgen voor veel rommel op de club. Ton: hoge
kosten voor dames 1 teruggedraaid, voor heren 1 (vooralsnog) niet. Er wordt extra
geïnvesteerd in bepaalde trainers, er is bezuinigd op Hockey Werkt.
Contributieverhoging is gericht op het opbouwen van buffer, niet naar meer kosten
voor trainers. Tjerk: contributie is nog steeds erg laag in vergelijking met andere
hockeyclubs (maar niet met andere sportenverenigingen) en al jaren (nauwelijks)
verhoogd. Leonie: Koppelingen van dames 1 en Heren 1 met andere teams worden
gemaakt. Zo moet de investering in deze teams worden terugbetaald.
• Moet zaalhockey worden geïntegreerd in contributie? Tjerk: Nee.
• Ton: afronden stemming. Ruime meerderheid akkoord.
Pauze
Versagen commissies
• TC (Tjerk)
i. Hockey school: meer aandacht voor jeugd
ii. Eerste Heesche Cup geslaagd (baromzet). Dit jaar weer voor 3de en 4de klasse
teams. Voor dames 2/andere teams misschien een apart initiatief?
iii. Sjors Sportief: betere aanpak, meer aandacht: heeft geleid tot meer leden.
iv. Scheidsrechters poule: geslaagd (betaling voor invallers, 40 koppelingen)
v. Zaalhockey HIBC: zaalhockey wordt niet verplicht.
vi. Zomertrainingen voor de jeugd
vii. Breedte- en selectieteams: volgend jaar iets anders. Joyce: om leden te
binden en boeien, kunnen leden aangeven samen te willen blijven? Leonie:
Kan niet altijd, vaak grotendeels wel. Tjerk: je hebt te maken met in- en
uitsrtroom.
viii. Mini van de week. Belinda: tijdens de rust is er niemand achter de bar. Dit is
een tegenvaller voor de mini’s en ouders.
ix. Clinics Leon
x. Training/ coach opleiding
xi. Selectietrainingen
xii. Mini slotdag
xiii. Zaalhockey: carnavalstoernooi = nieuw

xiv. TC jongens: jeugd valt onder TC junioren
xv. TC kader: begonnen met jeugd en selectiebeleid
xvi. Kampioenen: alleen 2019 kampioenen worden nu getoond, niet de 2018
kampioenen (eerste helft seizoen).
• Terrein en accommodatie (ton, bij afwezigheid van Roeland)
i. Veel werk gedaan aan clubhuis. Nieuwe douches bijna klaar (begin volgend
seizoen) mede door investering van Ruud van Nistelrooij. Wilke: Leden
hebben ook bijgedragen dmv Grote Clubactie. Dit moet gecommuniceerd
worden (bedank leden voor inzet).
• Communicatie en activiteitencommissie (Karlien)
i. Nieuwe website begin volgend seizoen klaar
ii. Op zoek naar nieuwe leden activiteitencommissie
• Projecten (Ad-Jan)
i. Boeien & Binden Jongens: Fortnite Hockey Battle, nieuwe activiteiten
ii. Jeugd bestuur: gestart jeugd A en B mee laten denken + zelf organiseren
iii. Duurzaamheid: onderzoek gedaan, mn gebouw en energiebesparing.
Maatregelen mogelijk (klein/snel en groot: isolatie, verlichting).
Investeringen, subsidies.
11) (Her)benoeming en aftreden bestuursleden
• Ton, Roeland en Karlien stoppen. Mark, Antoine en Silvie nemen taken over. Ook
Marjolein (secretaris) stopt.
12) Beleidszaken (Mark)
• Verbinden
• Prestatie & gezelligheid
• Continuïteit & bloei
13) Rondvraag en sluiting
• Leonie: voortaan alleen digitaal betalen (zonder kas). Bekend maken dat betalen
alleen digitaal kan. Invoeren vanaf 1 september = bestuursbesluit.
• Frank: notulen graag verspreiden als ze klaar zijn. Kunnen de presentaties op de
website (achter inlog)?
• Jan Willem: Wordt veld 2 vervangen? Kwaliteit is aan vervanging toe. Hiervoor moet
een afspraak worden gemaakt met de gemeente. Overweging waterveld: niet alleen
duurder in aanschaf, maar ook in onderhoud. Mogelijk dat de kosten tov 4 jaar
geleden wel gedaald zijn.

