Verslag algemene ledenvergadering 07 december 2016
Aanwezigen
Namens het bestuur: Chris Boeijinga (bestuurslid algemene zaken), Christiaan de Waal
(Bestuurslid hockeyzaken), Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie), Marc van Iersel
(secretaris)
Aanwezigen met stemrecht: Peter Dijkgraaf, Peter Herbert (namens zoon Giovanni), Jaap
Frankema, Gerard Miedema, Bob van Doorn (namens Bob van Doorn jr.), Pieter ten Bosch, Inge
Marinus (ook namens zoon Olivier), Alain de Werd (namens zoon Guillaume, Hans Frenk (namens
zoon Hidde), Jurjen Pacanda, Erwin van Loenen, Petra Graveland (namens zoon Finn), Bart van der
Meij, Laurens van Hooft, Max Laoh (namens zoon Bart), Suki van de Heuvel Rijnders, Jan van
Dijken.
Volmachten zijn verleend door: Dirk Doop (aan Bart van der Meij).
Aanwezigen zonder stemrecht: Jan Willem Eelkman Rooda, Joey Vergunst.
Afmeldingen ontvangen van: Dirk Doop, Hans van Raalte, Rob Houdijk en Tineke Larsen,
(ouders van Emma Houdijk)

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Chris Boeijinga, bestuurslid algemene zaken, zit de vergadering voor en opent deze. Hij heet alle
aanwezigen welkom.
Van Dirk Doop, Hans van Raalte, Rob Houdijk en, Tineke Larsen (ouders van Emma Houdijk), zijn
per email afmeldingen ontvangen.
De vergadering gaat akkoord met de vastgestelde agenda.

2. Verslag algemene ledenvergadering 22 juni 2016
Pieter ten Bosch heeft een aantal opmerkingen, de typo’s bespreekt hij met de secretaris na de
vergadering. Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen met de aanwezigen.
Op pagina 1 wordt verzocht P. Pruschen penning te wijzigen in Pim Pruschen penning. Op pagina
2 wordt verzocht aan te geven dat de ledenstop een vals gerucht blijkt te zijn. De vergadering
merkt op bij dit punt dat de instroomtrainingen en het plaatsen van nieuwe leden lang duurt door
een gbrek aan trainers. De voorzitter stelt voor dit punt aan het eind van de vergadering te
bespreken. Op pagina 1 bij punt 3 Bestuursaangelegenheden (1e ronde) toevoegen: Aantredende
bestuursleden en pagina 4 punt 8. Bestuursaangelegenheden (2e ronde) toevoegen: aftredende
bestuursleden.
Besluit ALV: goedkeuring van het verslag met algemene stemmen

3. Jaarverslag 2015-2016
Pieter ten Bosch heeft een paar kleine opmerkingen die hij na de vergadering met de secretaris
zal bespreken. Verder geen inhoudelijke opmerkingen.
Besluit ALV: instemming met het jaarverslag 2015-2016 met algemene stemmen

4. Jaarrekening 2015 – 2016
Chris Boeijinga vraagt de vergadering of er aan- of opmerkingen zijn over de jaarrekening en zo
niet het bestuur te dechargeren. Daarna gaat hij over tot het voorlezen van het verslag van de
kascommissie met de conclusie en aanbevelingen.
Verslag kascommissie GMHC, jaarrekening 2015/2016.
Conclusie kascommissie:
De kascommissie trof een overzichtelijke boekhouding aan die een getrouw beeld geeft van de
financiële situatie. De administratie is nu netjes, helder en correct uitgevoerd. Er zijn geen
onregelmatigheden aangetroffen.
Aanbevelingen kascommissie
De kascommissie heeft voor het komende boekjaar de volgende aanbevelingen:
 Gezien het tekort over het jaar 2015/2016 en het begrote tekort voor het komende
seizoen vraagt de kascontrolecommissie aandacht voor het te voeren financieel beleid.
 In aanvulling op voorgaand punt is terughoudendheid omtrent de investering in de
nieuwe velden opportuun, mede gezien de mogelijke derving van inkomsten bij het
wegvallen van de verhuur van de velden.
 De sponsorinkomsten lopen achter en de contractering van de sponsoring is niet meer
actueel. Gezien het forse financiële belang is het raadzaam hier meer aandacht aan te
besteden.

Besluit ALV: instemming met de jaarrekening 2015-2016 met algemene stemmen.
Aan het bestuur wordt decharge verleend.
Peter Herbert biedt zich aan als nieuw lid kascommissie

5. Renovatie velden (update)
In plaats van de geplande besluitvorming over de vervanging van de velden heeft het bestuur in
overleg met SKG en de werkgroep veldrenovatie besloten de besluitvorming uit te stellen tot een
bijzondere ALV in februari. Dit om alle partijen nog eens rustig de tijd te geven naar de scenario’s
te kijken en eventueel prioriteiten te stellen. Karen Raap zou vanuit SKG een presentatie geven
maar zij heeft zich tijdens de vergadering ziekgemeld. Jan Willem Eelkman Rooda neemt dit over.
Hij schetst nogmaals het financiële plaatje en geeft daarbij aan dat de verbouwing het gunstigst is
in juni en dat door zelfwerkzaamheid, bijvoorbeeld verenigings- en teamactiviteiten (het
aanleggen van een tegelpad) de kosten behoorlijk gedrukt kunnen worden, dit kan 10 tot 15
duizend euro per jaar schelen, wat dan ook direct gevolgen heeft voor de huurprijs . Ook is er
contact opgenomen met de gemeente om te kijken of er interesse is tegelijk de gemeentevelden
van de gemeente te vervangen en zo synergievoordelen te behalen. Verder wordt het belang van
een toename van het ledenaantal ter sprake gebracht. Een verhoging van het aantal leden heeft
voor de club ook andere consequenties. Wat voorkomen moet worden is dat de veldrenovatie
een te grote financiële aanslag voor de club wordt.
Om een beslissing over de keuze van welke velden te nemen is de sporttechnische aspiratie de
belangrijkste factor. Hockey moet de basis zijn van het ambitieniveau. Hoe hoger de ambitie hoe
meer leden dit zal aantrekken. Deze ambitie moet men uitstralen en om dit te bereiken zal er naar
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goede passende randvoorwaarden moeten worden gezocht. Hoe gaan we om de breedtesport
sponsoring en ledenwerving m.a.w. wat wil deze hockeyvereniging ?
De vergadering verzoekt om bij de volgende ALV een goed onderbouwde notitie neer te leggen
om een beslissing te kunnen nemen en verder de club er breed bij te trekken. Vooral ook de
teams. Welke zaken kunnen we zelf als club doen.
(Bv. Olympia heeft zelf een nieuw clubhuis gebouwd).
SKG heeft vertrouwen in de particuliere financiering. Al moet erbij gezegd worden dat men
hiervoor nog niet erg warmloopt. Ook zijn de sponsoren benaderd. Hier was de animo ook nog
niet erg hoog.
Men verzoekt eenieder nogmaals de mogelijkheden onder de aandacht te brengen.
6. Bestuur
Suki van den Heuvel Rijnders en Jan van Dijken stellen zich kort voor. Jan van Dijken heeft een
financiële achtergrond en is kundig met cijfers, dus de rol als penningmeester is hem op het lijf
geschreven. Het bestuur is achter de schermen bezig alle processen in kaart te brengen en ook de
veldrenovatie voor te bereiden. Vanuit de vergadering komt de vraag of Chris Boeijinga de rol als
voorzitter op zich wil nemen. Meerdere commissies (vooral de sponsorcommissie) missen het
gezicht van de club, iemand die club uitdraagt en waar men een goed gevoel bij krijgt. Chris
antwoord dat volgens hem iemand met een hockeyachtergrond deze rol moet vervullen. Het
streven van het bestuur is een voorzitter te vinden in het jaar 2017.
Besluit ALV: ingestemd wordt met algemene stemmen de toetreding tot het bestuur, van Suki van
den Heuvel Rijnders, als bestuurslid barzaken en Jan van Dijken als Penningmeester.

7. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Hier komt het werven van nieuwe leden aan bod. Het organiseren van instroomtrainingen is
lastig, Vroeger gaf Thijs iedere woensdag een instroomtraining, daar is hij mee gestopt. Prioriteif
is dus het vinden van een nieuwe trainer. Het is dus lastig nieuwe instroomtrainingen te plannen.
Voor een goede ledenwerving is er ook extra aandacht nodig voor de ledenadministratie en
jongste jeugdcommissie. We kunnen open ochtenden georganiseerd worden en andere
activiteiten zijn ook mogelijk, b.v. 7 a 7 hockey en bedrijvenhockey. Het meest lastige is de
uitstroom te beperken van junioren naar senioren Meisjes A heeft 6 elftallen, waarna er maar 3
seniorenteams overblijven. De nadruk moet meer liggen op het sociale verkeer, door bijvoorbeeld
vriendinnenteams te vormen, of een jong dames- of herenteam met speelster of spelers uit ma2
en ja2. Het blijft moeilijk trainers te vinden.
De evenementencommissie roept het bestuur op hun Guilty pleasure op te geven.

8. Het eerste drankje wordt aangeboden door de penningmeester

Gouda, 07 januari 2017
Namens het bestuur,
Marc van Iersel
Secretaris
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