Verslag algemene ledenvergadering 7 december 2021

Aanwezigen:
Namens het bestuur: Erik van Tussenbroek (Voorzitter), Pitrik van der Lubbe
(Penningmeester), Jerry van de Leur (Bestuurslid hockeyzaken), Inger Hund (Bestuurslid
communicatie, sales en marketing), Peter van Adrichem (Bestuurslid accommodatie).
Afwezig namens het bestuur: niemand.
Aanwezigen met (gedelegeerd) stemrecht: Pieter ten Bosch, Danielle Frenk, Dirk-Jan
Saaltink, Peter Herbert, Lisette Herbert-Vermeer, Frank de Man, Henk Beekman, Inge
Marinus, Martijn van Duffelen, Mireille Haesakkers, Oscar Gillieron, Vivian de Boer en
Karen Raap.
Aanwezigen zonder stemrecht: JanWillem Eelkman Rooda (SKG)
Afmeldingen ontvangen van: Jaap Frankema, Eline van Metten
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Erik geeft korte toelichting over deze online vergadering zoals microfoon op mute, vragen
tussentijds via de chat en aan het eind is er tijd voor vragen plenair en hoe de procedure
stemmen verloopt.
Erik opent de vergadering, heet allen welkom en licht de agenda toe.
Vraag Pieter ten Bosch over de agenda: svp benoemen welke besluiten worden gevraagd.
Pieter geeft aan dat hij van een ALV-agenda verwacht dat dit een opzichzelfstaand
document is, de voorgelegde agenda vindt hij te summier.
Erik reageert dat de agenda met presentatie inclusief te nemen besluiten is gepubliceerd
op 22 november 2021.
Erik vervolgt met zijn dank uit te spreken richting alle vrijwilligers en doet de nadrukkelijke
oproep aan leden om actief deel te nemen - we zien dat de animo om wat te doen voor
GMHC elk jaar afneemt. Daarom extra dank aan alle vrijwilligers die WEL wat doen.
Erik geeft toelichting op de voortgang van lopende projecten die uit de vier ambities
voortvloeien, waarbij aangegeven dat de uitdagende ambitie om te groeien naar 1000
leden in 2022 zal moeten worden bijgesteld.
- Toekomstbestendig
- Hoge mate van betrokkenheid
- Solide hockeybeleid
- 1000 leden in 2022
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Vraag Henk Beekman over flexibiliteit van lidmaatschap GMHC: is dit bv. ook dat je
makkelijker kan in/uitstromen?
Antwoord Erik: ja, dat is onderdeel van het nieuwe KNHB‘bindingsmodel’ en onderwerp
van plannen mbt contributievormen.
Jerry vult hier op aan en geeft meer toelichting op plannen lidmaatschaps/
contributiemodel aan te passen aan dit bindingsmodel. Verwachting om dit het komende
seizoen te laten ingaan, uiteraard zal dit tijdig aan de leden worden voorgelegd en in
stemming worden gebracht.
Opmerking over de kwaliteit van de koffie op de club: deze valt tegen. Pitrik geeft aan dat
het contract met de huidige leverancier volgend seizoen afloopt dus dat we dit in
overweging nemen.
Er wordt kort stilgestaan bij de highlights van het seizoen 2019-2020. Het volledige
jaarverslag is te lezen op de GMHC website.
https://www.gmhc.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=contact_mijngmhc
Vraag over stageverslag: is deze openbaar?
Antwoord Erik, ja op aanvraag beschikbaar. De stage-opdrachten worden zo geformuleerd
dat deze bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging. De laatste stage-opdracht was
een marktonderzoek die mede als input dient voor het op te stellen marketingplan.
Jan Willem Eelkman Rooda van SKG vult aan op het jaarverslag:
Ook SKG heeft ‘corona-kwijtschelding’ ontvangen van de overheid, deze is weer als
lastenverlichting richting GMHC doorgelegd.
Helaas zijn de onderhandelingen met de gemeente over mogelijke uitruil van de velden
afgebroken.
Vraag Jan Willem: moet financiering voor zonnepanelen niet in het jaarverslag?
Antwoord Erik: financiering en plaatsen van de zonnepanelen vallen in dit seizoen, vandaar
niet opgenomen in het jaarverslag over seizoen 2020-2021.
Danielle Frenk maakt een opmerking over clubkleding,dat de kwaliteit van sokken niet heel
goed is. Dit is van meerdere kanten gehoord.
Antwoord Jerry: dit is bekend en gemeld bij de leverancier, we zullen het nogmaals melden.
Er worden complimenten uitgesproken over het faciliteren en organiseren van de winteren lentecup.
Erik doet een oproep in het kader van Sportiviteit en Respect: we observeren korte lontjes
op en rond het veld.Laten we als club vooral het goede voorbeeld (blijven) geven en
Sportiviteit en Respect voorop stellen.
2. Besluiten
Op 9 juni 2021 is er een ledenvergadering gehouden. De presentatie en verslag van deze
informatieavond is beschikbaar op de website.
https://gmhc.nl/files/library/2020-06-10_presentatie%20lv.pdf
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Vraag Pieter ten Bosch: niets te vinden over begroting – is deze gepresenteerd?
Antwoord Pitrik en Erik: omdat gevolgen van corona op dat moment niet konden worden
ingeschat is er geen traditionele begroting voorgelegd maar zijn in de ALV cvan december
2020 scenario’s gepresenteerd. In juni hebben we een enkele begroting gepresenteerd met
de dan tot dan toe bekende cijfers (boekhouding bijgewerkt t/m mei). In het verslag is
akkoord hierop mogelijk niet duidelijk genoeg vastgelegd.
Jan Willem Eelkman Rooda van SKG stelt dat ALV geen toestemming heeft gegeven voor
aanschaffen van zonnepanelen.
Pitrik licht toe: Besluit tot het aanschaffen van zonnepanelen is reeds in 2018 genomen en
destijds is ook een financiële verplichting aangegaan. Het besluit om de financiering uit
eigen middelen te regelen had wel eerder gemeld moeten worden.
Verzoek van Jan Willem om in het verslag een opmerking toe te voegen dat er gezegd is
dat toezegging is gedaan voor aanschaf zonnepanelen.
Met inbegrip van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag van 9 juni 2021
goedgekeurd door de ALV.
Onder agendapunt 5. Financiën wordt na het toelichten van de jaarrekening door Pitrik en
advies van de kascommissie decharge gevraagd aan de ALV. De ALV verleent het bestuur
decharge voor de jaarrekening 2020-2021.
3. Bestuur
Aftreedschema en vacatures:
• Secretaris - Vacature
• Bestuurslid activiteiten - Vacature
• Voorzitter - Erik van Tussenbroek – juni 2021 (verlengd tot juni 2022)
• Penningmeester – Pitrik van der Lubbe – juni 2022
• Bestuurslid hockeyzaken - Jerry van de Leur - juni 2022
• Bestuurslid accommodatie - Peter van Adrichem - juni 2022
• Bestuurslid communicatie - sales en marketing – december 2023
Erik deelt mee dat hij aftreedt als voorzitter en Pitrik de voorzittersrol in het bestuur
overneemt. Erik neemt nog komend half jaar de secretarisrol op zich.
We zoeken als bestuur dus vesterking, in ieder geval is invulling van een nieuwe
penningmeester noodzakelijk want voorzitter en penningmeester gaan niet samen.
Er wordt ook nog gezocht naar een secretaris en een extra bestuurslid hockeyzaken.
Vraag: wordt er dan een verdeling gemaakt tussen junioren en senioren?
Antwoord Jerry: dit is nog niet besloten, je zou ook kunnen kijken naar topsport en
breedtesport als verdeling. Processen op de achtergrond, zoals het opleiden van trainers
kost veel tijd.
Er worden ook leden gezocht om deel te nemen aan lopende projecten. Idee van bestuur
dat we middels projectaanpak makkelijker leden laagdrempeliger kunnen betrekken.
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Vraag: zijn er profielschetsen? Die zijn er, worden gecommuniceerd.
4. Hockeyzaken
Jerry geeft een toelichting op voortgang van het gevoerde hockeybeleid, behaalde
resultaten en doorkijkje naar komend half jaar en volgend seizoen.
De strategie van GMHC is ‘leuk en goed hockeyen voor iedereen op zijn/haar eigen niveau’.
Dus focus op ontwikkeling; talenten worden uitgedaagd en anderen worden geprikkeld het
beste uit zichzelf te halen. Dit doen we met een toekomstvaste hockeytechnische
organisatie in de overtuiging dat dit ook leidt tot ledengroei.
Jerry licht toe dat er meer focus is op tweede teams om aansluiting te behouden. Wat goed
loopt is het meespelen met andere teams. Daar hebben de lente en winter trophy van
afgelopen seizoen ook bij geholpen, spelers kennen elkaar daardoor al.
Er wordt flink geïnvesteerd in het opleiden van eigen trainers en er wordt gewerkt aan een
‘in house’ trainers opleiding.
Sport in de volle breedte ziet een teruggang van jongste jeugd, daarom blijft er
onverminderd aandacht voor het werven van ‘jonge’ leden.
Dank voor de suggestie van Danielle Frenk: aanbod panache hockey (ouder-kind hockey)
vanaf 3 a 4 jaar kan mogelijk de drempel verlagen deel te nemen.
Ook wordt er kort gesproken over Funkey. De KNHB adviseert om kinderen hier nog niet
met sticks te laten spelen, maar hierover stellen ouders regelmatig vragen. Het heeft de
aandacht.
5. Financiën
Pitrik geeft toelichting op jaarrekening 2020-2021.
Ondanks een moeilijk jaar is het seizoen 2020-2021 afgeloten met positief resultaat. Dit is
wel voor een groot deel te danken aan de steun van de overheid (TASO), compensatie op
verhuur door Gemeente/ SportpuntGouda en SKG en teruggaaf contributie KNHB.
Het afgelopen seizoen is geïnvesteerd in het verder opzetten en opleiden van ‘eigen’
(jeugd)trainers inclusief trainersbenodigheden zoals kleding. Met het inzetten van eigen
trainers willen we de kosten verlagen van externe inhuur. Daarnaast zullen ook initiatieven
voor verder verduurzamen bijdragen bij het verlagen van structurele kosten.
De komende jaren zal ook er meer focus zijn op het vergroten van inkomsten door o.a.
ledenwerving, aantrekken sponsor activiteiten en evenementen.
Dit seizoen laat in tegenstelling tot de landelijke trend een lichte groei in ledenaantal zien.
Naar aanleiding van de controle adviseert de kascontrolecommissie positief. Er werd een
overzichtelijke boekhouding aangetroffen en er zijn geen onregelmatigheden gevonden.
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Wel heeft de kascontrolecommissie advies gegeven om in deze onzekere tijden scherp te
blijven op kosten en aangaan van verplichtingen. Ook constateert de kascontrolecommissie
een verschil in visie omtrent het beheer en toekomstige aanschaf van de velden tussen
GMHC en SKG. Hierover zijn beide partijen in overleg om tot gezamelijke visie en te voeren
beleid te komen.
Vraag Pieter ten Bosch: normaal wordt advies gegeven door de kascontrolecommissie aan
de ALV?
Pitrik licht toe dat er helaas geen leden van de kascontrolecommissie aanwezig konden zijn
maar dat het verslag reeds is gedeeld waarin het advies en conclusie van de
kascontrolecommissie helder beschreven staan dus dat daarmee de toelichting al is
gedaan.
ALV is blij met het advies van de kascontrolecommissie en verleent het bestuur decharge
voor de jaarrekening 2019-2020. (zie ook 2. Besluiten)
6. Stichting Kunstgras Groenhovenpark (SKG)
Voorzitter Karen Raap geeft namens SKG toelichting op hun rol en financiën.
SKG verhuurt en onderhoudt veld 1 en 2, de hoofdhuurder is GMHC, daarnaast worden
inkomsten verworven door verhuur. Onderhoud wordt iedere donderdag uitgevoerd door
de ‘klusploeg’.
Het uitgangspunt voor financiering veldvervanging is het sparen voor nieuwe velden en zo
min mogelijk lenen, zie voor meer details de Prospectus van 2017. De kosten voor
veldvervanging liggen rond ca. €600.000, deze waren in 2017 €550.000.
Er is een meerjarenraming opgesteld die beoogd bij €70.000 p.j. inkomsten over een
looptijd van 10 jaar in 2027 ca. €300.000 in kas te hebben. Door goed onderhoud wordt
langer gebruik dan 10 jaar mogelijk gemaakt en kan er dus meer worden gespaard.
Hoewel het niet verplicht is wordt volgens goed gebruik ook de jaarrekening van SKG
gecontroleerd door kascontrolecommissie van GMHC. De kascontrolecommissie heeft een
zeer overzichtelijke boekhouding en geen onregelmatigheden aangetroffen.
7. Accommodatie/ activiteiten
Peter geeft korte toelichting op activiteiten en accommodatie:
In juli van werd de ledverlichting van veld 3 (gehuurd van Sportpuntgouda) in gebruik
genomen.
Energiebesparing en daarmee kostenverschil met de conventionele
veldverlichting op veld 1 bedraagt 50% wat neerkomt op ca. €10 per uur.
In oktober zijn we gestart met inzamelen van PET flessen middels plaatsen van kliko’s.
In oktober zijn tevens de zonnestroom panelen in gebruik genomen. Volgens berekening
zouden we hiermee ongeveer 60% zelfvoorzienend zijn.
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Er is gestart met ingraven van bekabeling voor geluid/scorebord/webcam rondom veld 1.
Hiervoor worden vrijwilligers gezocht.
GMHC doet mee aan ‘het gezonde Clubhuis’. Gebaseerd op promoten van gezonde
omgeving en aanbod.
8. Communicatie/ marketing
Inger geeft toelichting dat er op marketing- en communicatievlak al wat stappen zijn gezet,
maar dat er aankomend jaar zeker op vlak van sponsoring flinke stappen gemaakt moeten
worden.
We kijken ook naar het genereren van extra inkomsten voor de club zoals ‘sparen voor je
club-acties van supermarkten, Tanken voor je club, maar ook het inleveren van
statiegeldflessen ten behoeve van GMHC loopt.
Er is een social media beleid opgesteld vanuit GMHC en gedeeld met alle leden.
Een van de grotere projecten zal de overstap naar LISA X zijn aankomend jaar, waarvan een
nieuwe website het meest zichtbaar is voor de leden. Deze overstap wordt ook gebruikt
om de website weer te actualiseren.
9. Rondvraag
Er zijn geen aanvullende vragen.
Erik wordt bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren.
Sluiting
Voorzitter bedankt aanwezigen en sluit de vergadering.

Noot: Presentatie is op de website geplaatst.
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