Verslag algemene ledenvergadering 25 juni 2014
Aanwezigen
Namens het bestuur: Irene van de Leur (penningmeester), Erwin van Loenen
(bestuurslid hockeyzaken),), Yvonne de Gruijl (secretaris, aftredend), André Gillieron
(secretaris, aantredend) Aanwezigen met stemrecht: Inge Marinus, Vincent Abee,
Myrthe Steenhuis, Nancy Sigo, Wilja de Vries, Karen Raap
Aanwezigen zonder stemrecht: Jan Willem Eelkman Rooda, Jet de Bruin, Peter
van Erdewijk, Peter Verkaaik, Alex Limburg
Afmeldingen ontvangen van: Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie),
Sander Boersen, Bram Timmerarends, Daniëlle Frenk, Bob van Doorn
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Erwin van Loenen opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen hartelijk welkom en
bedankt zijn medebestuursleden voor de voorbereidingen van deze ALV.
2. Bestuurswisseling
Na 3 jaar als secretaris in het bestuur zitting te hebben gehad, treedt Yvonne de Gruijl
af. Erwin dankt haar voor haar tomeloze inzet en overhandigt haar een prachtige bos
bloemen. Tevens meldt hij de aanwezigen dat Yvonne in een belangrijke functie voor
GMHC behouden blijft, nl. als voorzitter van de communicatiecommissie.
Hierna komt de opvolging van Yvonne aan bod, waar André Gillieron zich voor gemeld
heeft. Hij heeft aangegeven deze functie voor een jaar te willen bekleden.
Besluit ALV: instemming met de benoeming van André Gillieron tot secretaris.
2a. Ingelast agendapunt: Bijzondere benoemingen
Het bestuur wil graag een extra agendapunt toevoegen.
Het gaat hier om het voorstel tot benoeming van resp.:
Karen Raap tot erelid. Karen is al vele jaren zeer actief betrokken bij GMHC, waarvan
6 jaar in het bestuur, eerst als bestuurslid hockeyzaken, vervolgens als vice voorzitter
en voorzitter. Ook na haar aftreden vorig jaar november is Karen nog nauw bij GMHC
betrokken gebleven in de functie van voorzitter werkgroep Verbouwing.
en van
Alex Limburg tot lid van verdienste. Alex heeft in zijn bestuursperiode als
penningmeester er persoonlijk voor gezorgd dat GMHC ging werken met een sluitende
begroting en dat de inkomsten en uitgaven van de club in evenwicht kwamen en
bleven. Door zijn inspanningen is GMHC uit de rode cijfers gekomen en is hiermee de
basis gelegd voor de financiële haalbaarheid van de verbouwing.
Besluit ALV: instemming met de benoeming van Karen Raap tot erelid en van Alex
Limburg tot lid van verdienste.
Karen Raap en Alex Limburg worden toegesproken door Erwin van Loenen. Hij
bedankt beiden uitgebreid en overhandigt beiden een prachtige bos bloemen.

3. Notulen algemene ledenvergaderingen 27 november 2013 en 17 april 2014
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de verslagen.
Besluit ALV: goedkeuring van de notulen met algemene stemmen.

Hierna volgt uitleg over deel 2 van agendapunt 3: de vraag aan de ALV om in te
stemmen met een eenmalige bijdrage van € 25,- voor alle leden per 1-7-2014 ten
behoeve van de verbouwing. Erwin legt uit dat dit punt een vervolg is op agendapunt
5 van de extra ALV van 17 april jl. Door de ALV werd toen voorgesteld om van de
leden een eenmalige bijdrage te vragen van € 50,- om de benodigde € 40.000 als
resterend deel van verbouwingsfase 2 te kunnen betalen. Voortschrijdend inzicht in de
sinds 17 april 2014 ontwikkelde begrotingsmogelijkheden hebben het bestuur doen
besluiten om het voorstel voor een bijdrage terug te brengen naar € 15,- per lid.
Zodoende kan het ontbrekende bedrag voor fase 2b (daklijsten) worden gedekt.
Vervolgens wordt door Erwin aangegeven, dat nog een bedrag bijeengebracht moet
worden voor de aankleding van het nieuwe clubhuis en de inrichting van clubhuis en
terras. Dit bedrag moet volledig door de teams bij elkaar gebracht worden door middel
van teamacties, iets waar verschillende teams in seizoen 2013-2014 al druk mee bezig
zijn geweest.
Vraag ALV (m.b.t. teamacties): waarom is er zo weinig animo bij de selectieteams om
teamacties te organiseren. Er wordt door de ALV geopperd dat deze acties aan teams
verplicht moeten worden gesteld en dat H1 en D1 hierin een voorbeeldfunctie
hebben.
Erwin meldt nog dat de werkgroep Verbouwing, in de persoon van Ima Boevé, deze
teamacties coördineert, zodat uiteindelijk een mooi bedrag opgehaald kan worden,
waarmee we het nieuwe clubhuis in overleg met de leden kunnen gaan aankleden.
Besluit ALV: instemming met de eenmalige bijdrage van € 15,- voor alle leden ten
behoeve van de verbouwingsfase 2b (daklijsten).
4. Contributieverhoging seizoen 2014/2015
Irene licht de uitgangspunten van dit agendapunt toe.
Tijdens eerdere ALV’s is al besproken om ter bekostiging van de ver-/nieuwbouw van
het clubhuis en de vervanging van velden de contributie gedurende 5 jaar met 5% te
verhogen (incl. indexering). Uitgangspunten:
• Vast bedrag contributiestijging voor alle leden (€ 14) i.p.v % stijging van
huidige contributie om stijging senioren te beperken (n.a.v.
benchmarkanalyse met verenigingen uit de omgeving)
• Toevoegen onderscheid senioren (25+) en senioren (18-25), om reden van
‘binden’ van jonge senioren; voor deze groep geen contributiestijging
• Ongewijzigde toeslag tophockey (ABC: € 60, D: € 30)
• Toevoegen kosten T-shirt ad € 10,- aan contributie Funkey (voorheen apart
verrekend)
• Toevoegen kosten zaalhockey ad € 27,- in contributie (voorheen apart
verrekend). Reden: minder administratieve handelingen voor
coach/incassant, vast bedrag voor alle zaalhockey spelende categorieën
Er ontstaat een discussie over het opnemen van de zaalhockeycontributie in de
algemene contributie, het begrip jonge senioren (25-), de financiële draagkracht van
deze groep, het gegeven dat niet alle teamleden meedoen met zaalhockey, het
aandeel van duurdere trainingszalen op de totale kosten en het feit dat veteranen
(35+) geen zaalhockey spelen.
Erwin geeft uitleg over de opbouw van de zaalhockeycontributie (afdracht KNHB € 14,en € 13,- voor trainers, zaalhuur e.d). Als reactie op het aangevoerde punt van
ongelijkheid stelt hij tevens, dat in de contributie ook geen onderscheid wordt
gemaakt tussen teams, die vaker dan andere teams op veld 1 spelen. Het bestuur
kiest er vooralsnog voor om de contributiestructuur simpel te houden en kosten
solidair te verdelen.
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Meedoen met zaalhockey betekent op tijd plannen. Dit geldt zowel voor het bestuur,
dat al in februari trainingsaccommodatie moet vastleggen, als voor de teams, die ruim
van tevoren moeten zorgen dat zoveel mogelijk teamleden mee gaan doen. Dit is m.n.
belangrijk i.v.m het continu wisselen van de veldbezetting tijdens de wedstrijd.
De zaalhockeycontributie wordt alleen toegevoegd aan de categorieën die
zaalhockeyen. Dat betekent dat deze toeslag niet wordt verwerkt in de categorieën
Funkey, F, 1e jaars E en veteranen. Irene zegt toe om de bovengrans van de categorie
senioren 18-25 volgend jaar te evalueren (suggesties voor alternatieven uit ALV:
leeftijdsgrens verschuiven van 25 naar 22 of veranderen in studententarief).
Besluit ALV: goedkeuring van de contributieverhoging 2014/2015 met €14,- (m.u.v.
de groep 18-25), stemverhouding: 7 voor, 2 tegen.
Besluit ALV: goedkeuring van de contributieverhoging zaalhockey 2014/2015 met €
27,- (m.u.v. de groepen Funkey, F, 1e jaars E en veteranen) en opname van de
zaalhockeycontributie in de algehele contributie), stemverhouding: 7 voor, 3 tegen.
5. Begroting 2014/2015
Irene licht de uitgangspunten van dit agendapunt toe.
Uitgangspunten:
• Eenmalige bijdrage van leden conform voorstel agendapunt 3, aangevuld met
inschatting opbrengsten teamacties
• Verhoging contributie conform voorstel agendapunt 4
• Ledenaantal gereduceerd van 850 naar 800
• Barprijzen onveranderd
• Kosten ver/nieuwbouw accommodatie fase 1 en 2a (voor zover tenlaste van
2014/2015)
• Huurkosten accommodatie (gemeente) à € 26.000 toegevoegd
• Reservering
Uit de ALV komt de vraag waarom de prognose voor bar/keuken niet hoger uitvalt. Er
is toch veel verkoop van maaltijden? Dit komt door m.n. de lage verkoopprijzen van
de maaltijden, waarmee we ongeveer quitte spelen. Tevens komt de vraag of de
schoonmaakkosten bij de post bar/keuken zijn opgenomen. Nee, deze zitten bij de
post huisvesting (€ 7.000,-).
Na een opmerking uit de ALV over het ten onrechte opnemen van de
verbouwingskosten in de huisvestingslasten (exploitatie), belooft Irene de juiste
boekingsgang nader te zullen bekijken en te overleggen met de vorige
penningmeester Alex Limburg. Zij zal in de ALV van november 2014 hierop
terugkomen.
Karen Raap vraagt of er in de begroting rekening is gehouden met kosten die gemaakt
zullen gaan worden i.v.m. werkzaamheden aan de zijpuien. Irene antwoordt dat de
kosten van het vervangen van de zijpuien niet expliciet zijn meegnomen in de begrote
verbouwingskosten. Mogelijk kan dit bekostigd worden uit de post ‘Onderhoud’ en/of
´Onvoorzien’.
Besluit ALV: goedkeuring van de begroting 2014/2015 (onder voorbehoud van een
wijziging van de post huisvestingslasten) met algemene stemmen.
6. Stand van zaken verbouw/nieuwbouw
Bij afwezigheid van Peter van Adrichem, bestuurslid accommodatie, geeft Karen Raap
in haar functie van voorzitter van de werkgroep Verbouwing een toelichting op de
volgende punten:
• Officiële startverbouwing 25 mei jl.
• 1 t/m 9 juni clubhuis m.b.v. vrijwilligers gereed gemaakt
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Tijdens bouwactiviteiten mogen we de korfbalaccommodatie huren, o.a. voor
de
Goudse Waarden, selectietrainingen, Nationale Sportkampen, deze ALV, etc.
• 10 juni jl. aannemer begonnen
• 17 juni jl. 1e paal geslagen
• 23 juni jl. 36 betonnen palen geleverd
• Verbouwingswerkzaamheden eind augustus/ begin september gereed
• Inventaris en inrichting
• Eigendom en recht van opstal
• Toekomstig onderhoud nu beter regelen dan voorheen
• Wervingsactie voor een schoonmaakteam van 2/3 vrijwilligers
Tijdens de seizoensopening op 30 augustus zal het clubhuis al gebruikt kunnen
worden. De toegang via de tribune zal dan echter nog niet klaar zijn. De officiële
opening vindt plaats op de lustrumdag 11 oktober a.s.
•

7. Hockeyzaken
Erwin evalueert het seizoen 2013/2014, met resp. 21 heren/jongensteams, 37
dames/meisjesteams, 2 mixed G-hockeyteams, een Funkey-groep, 7 kampioenen,
meer dan 100 trainers, 60 coaches/managers én 250 scheidsrechters.
Ook voor komend seizoen staat weer veel te gebeuren, zoals:
• Opleidingen trainers en coaches verder continueren zodat een steeds breder
technisch kader ontstaat
• Nieuwe professionele keeperstrainer voor de selectiekeepers en voor de
opleiding van het kader van de keepersschool GMHC
• Heren 1 heeft als doelstelling kampioen te worden in de 3e klasse, zodat de 2e
klasse in zicht blijft, trainer Bas Ligthart
• Dames 1 krijgt als doelstelling continueren 1e klasse met een zo hoog
mogelijke positie, trainer Jan Willem Verschuur
• In totaal 5 trainers onder contract: Bas, Jan Willem, Bart, Mik (keeperstrainer)
en Dirk.
• Komend seizoen verder investeren in de opleiding van hoog gekwalificeerde
trainers voor de JJ
• Samen met SKG en overigen besluiten nemen over nieuwe velden
8. Nieuwe regels omtrent tuchtrecht
André licht dit punt toe.
De leden van GMHC zijn volgens artikel 3.1 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement van
de KNHB onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB,
waaronder m.n. is begrepen de tuchtrechtspraak.
Er is een nieuwe situatie ontstaan, toen de KNHB onlangs in haar statuten heeft
opgenomen, dat ook niet-leden van hockeyverenigingen, die een functie uitoefenen,
zich mede moeten gaan onderwerpen aan genoemde statuten, reglementen en
besluiten, dus ook aan de tuchtrechtspraak. De KNHB heeft GMHC toestemming
verleend om bij een volgende wijziging van de GMHC statuten de nieuwe bepalingen
omtrent het tuchtrecht op te nemen.
Om binnen GMHC een sociaal veilige sportomgeving te kunnen garanderen, heeft het
bestuur vorig jaar al een vertrouwenscommissie aangesteld, die in actie kan komen
als ongewenst gedrag wordt geconstateerd. Een tweede stap zal nu worden gezet om
door middel van het opzetten van een aannameprocedure voor vrijwilligers verdere
invulling te gaan geven aan genoemde garantie van een veilige sportomgeving.
Uit de ALV komt het advies om informatie op te vragen over het preventietraject
‘Veilige Wijk’ in Gouda.
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9. GMHC bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’
Dit reglement, dat als bijlage bij de uitnodiging voor de ALV is verstuurd, wordt kort
toegelicht door André. Het reglement is aangepast naar de huidige wetgeving omtrent
verstrekking van alcohol en zal bij bekrachtiging door de ALV in het Huishoudelijk
Reglement worden opgenomen.
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de oude situatie zijn, dat er alleen nog verstrekking
van alcohol zal plaatsvinden aan mensen boven de 18 jaar en er geen kortingsvormen
meer mogelijk zijn.
Het verzoek van het bestuur tot bekrachtiging van gewijzigd reglement wordt door de
ALV verleend.
10. Wvttk, rondvraag en sluiting
De verenigingsagenda wordt getoond:
• juni-sept.
Verbouwing clubhuis
• 21-25 juli Nationale Sportkampen
• 30 augustus Seizoensopening: start voorcompetitie TOP, open ochtend,
verkoop
• 6 september Start (voor)competitie
• 11 oktober Officiële opening nieuwe clubhuis incl. div. activiteiten (clinics,
toernooi oud-leden)
Uit de ALV komt nog de vraag wanneer de teamindeling op de site zal worden
geplaatst. Dit zal op 26 juni geschieden.
Tevens wordt gevraagd naar het veschil in verdiensten tussen jeugdtrainers en
assistenten van Thijs in de keuken. Erwin legt de opbouw uit en wijst tevens op het
technisch beleid, dat erop gericht is om eigen jeugdtrainers de opleidingen HT1 en
HT2 te laten volgen, wat voor hen extra verdiensten oplevert.
De vergadering wordt hierna gesloten en de penningmeester geeft een rondje.
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