Verslag algemene ledenvergadering 28 juni 2022
Aanwezigen:
Namens het bestuur: Pitrik van der Lubbe (Voorzitter), Erik van Tussenbroek (Secretaris
a.i.), Pak Hung Liu (Penningmeester), Jerry van de Leur (Bestuurslid hockeyzaken), Inger
Hund (Bestuurslid communicatie, sales en marketing), Peter van Adrichem (Bestuurslid
accommodatie).
Aanwezigen: Chris Boeijinga; Corinne Boeijinga; Peter Dijkgraaf; Jan Muis; Floris van den
Tweel; Alrik van Winkel; Danielle Frenk; Mireille Haesakkers ; Hans Laoh; Christiaan de
Waal , Dirk Doop; Gijsbert Portheine en Jan Willem Eelkman Rooda (namens SKG)
Afmeldingen ontvangen van: Jaap Frankema, Pieter ten Bosch, Karen Raap; Hans van
Raalte

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Pitrik opent de vergadering, heet allen welkom, benoemt de afmeldingen en geeft aan dat
de ingekomen vragen worden behandeld onder financiën.
De agenda wordt definitief vastgesteld.
Pitrik spreekt zijn waardering uit en bedankt de zichtbare maar ook de onzichtbare
vrijwilligers die voor en achter de schermen het verenigingswerk verrichten. Daarbij ook
een oproep aan alle ouders/ verzorgers/ spelers actief deel te nemen want we kampen als
club nog steeds met een tekort aan vrijwilligers.
Bestuur doet oproep aan de leden, wie in aanmerking komt voor onderscheiding +
motivatie, hiervoor zijn inmiddels al een aantal reacties ontvangen. Bestuur zal zich daar
over buigen en in de ALV van december selectie voordragen. Chris geeft aan dat hiervoor
beleid/ richtlijnen zijn opgesteld.
2. Gevraagde en genomen besluiten
• Vaststellen verslag ingelaste vergadering van ALV 12 april j.l.
Namen Chris en Corinne Boeijinga, aanpassen staan onjuist in verslag – verder geen
opmerkingen. Verslag wordt behoudens opmerkingen vastgesteld
• Pitrik van der Lubbe en Jerry van der Leur stellen zich beschikbaar voor tweede termijn.
Jerry geeft aan dat aan zijn commitment voor een tweede termijn wel een
randvoorwaarde is verbonden. Binnen 4 maanden zal er structurele uitbreiding
hockeyzaken met een tweede bestuurslid hockeyzaken moeten komen, deze
portefeuille is te zwaar om door 1 bestuurslid te dragen. Mireille vraagt overzicht
activiteiten en tijdsbesteding te delen.
De ALV stemt unaniem in en feliciteert Pitrik en Jerry met hun benoeming.
• Verhogen contributie met 10%
• De ALV stemt na toelichting van Pak Hung unaniem in met de voorgestelde verhoging
van de contributie en geeft akkoord op de begroting voor seizoen 2022-2023.
Zie 5. Financiën in dit verslag.
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3. Vacatures
Om deelname laagdrempeliger te maken wil het bestuur een meer project gebonden
organisatie doorvoeren. Hierdoor kunnen vrijwilligers intekenen op een kop-staart
activiteit die beter past binnen de agenda en zonder direct voor langere tijd gebonden te
zijn aan een commissie.
Voor het opzetten en doorvoeren van vrijwilligersbeleid (inclusief betere begeleiding)
worden door bestuur op dit moment gesprekken gevoerd met een kandidaat, die
rechtstreeks onder de voorzitter valt.
Voor het bestuur wordt nog concreet gezocht naar:
• Secretaris
• Bestuurslid activiteiten- toernooien
• Extra bestuurslid Hockeyzaken
Mireille Haesakkers heeft zich beschikbaar gesteld voor de kascontrolecommissie. Er wordt
nog gezocht naar een tweede lid.

4. Hockeyzaken
Jerry geeft toelichting op het afgelopen seizoen en vooruitblik op het komende seizoen.
Jerry spreekt zijn dank uit aan de inzet van en specifiek de samenwerking met de (Hoofd)
Trainers om het trainers opleiding beleid verder te effcetueren. Speciale dank aan Robert
Noall die na dit seizoen niet meer verbonden zal zijn aan GMHC. Hij wordt opgevolgt door
Marc Becht.
Het proces teamindelingen verloopt soepel en geeft veel meer rust dan voorgaande jaren.
Er is een bijzondere samenwerking aangegaan met HCRB om voor een aantal teams in de
jongenslijn met voldoende spelers te bemannen.
Eigen trainers en coaches opleiden blijft ook komend seizoen een belangrijk speerpunt en
daarbij wordt ook gekeken hoe we dat aantrekkelijker kunnen maken. Hierbij te denken
aan een betere vergoeding, waardoor trainer zijn bij GMHC ook als bijbaan voelt en
bijvoorbeeld van clustering van trainingen inplannen die beter aansluit op wisselende
schoolroosters. En de mogelijkheid voor het regelen van ‘avondeten’ als trainers een
avondblok training geven.
Alrik vraagt of er bij start een programma voor (aankomende) trainers beschikbaar is. Jerry
antwoord dat de Hoofdtrainers dit organisatorisch uitdragen, zij zijn ook aanspreekpunt
voor de trainers en zullen ook aandacht geven aan mentale ontwikkeling (EHBT – Eerste
Hulp Bij Trainingen)
Gijsbert vraagt of er ook meer afstemming kan plaatsvinden tussen coaches en trainers. –
Dit is zeker een aandachtspunt voor komend seizoen. Niet alleen feedback van coaches aan
de (hoofd)trainers over de observaties tijdens wedstrijden, maar ook begrip welke
trainingen worden gegeven zodat dit tijdens wedstrijden ook beter kan worden gecoached.
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5. Financiën
Pak Hung geeft een toelichting op de trend inkomsten – uitgaven van de afgelopen jaren
met als gevolg de huidige zwakke liquiditeitspositie. Daarom is een contributie verhoging
van 10% noodzakelijk. In vergelijk met andere clubs is de conclusie dat je eigenlijk niet de
contributie maar de ‘gemeentes’ vergelijkt. Een lagere contributie van clubs is direct gevolg
van gemeentes die sport financieel beter ondersteunen dan in Gouda.
De gemeente doet hier onderzoek naar en hoe dit te verbeteren, echter is dat voor langere
termijn en kunnen we daar nu niet op wachten.
Chris vraagt wat de Lange Termijn prognose is? – Pak Hung geeft aan dat hij pas sinds
ingelaste vergadering van 12 april penningmeester is en daar nog geen goed beeld van
heeft. Naar verwachting zal dat wel in de komende ALV van december het geval zijn en dan
zal er ook een Meer Jaren Begroting (3-jaar) worden gepresenteerd.
Danielle vraagt of de contributie herinrichting nu van de baan is? – Nee, dit is niet het geval,
herinrichting contributie vormen had tot doel aantrekkelijker te maken voor (jongste) jeugd
en binnen bestaande budgettering. Bestuur wil dit in de eerste helft van komend seizoen
in samenspraak met (afvaardiging van) leden verder uitwerken. Deze verhoging heeft dus
puur te maken met de liquiditeitspositie.
Mireille doet de suggestie de leden goed uit te leggen dat deze zaken los staan van elkaar.
Christiaan vraagt verschillen te verklaren over de optelling? – Pak Hung geeft aan dat
verschil wordt veroorzaakt door wel/niet opvoeren van kosten (zichtbaar in tabel).
Christiaan doet nog suggestie de zomer door te draaien, goed voor de baromzet!
Danielle vraagt of ook de barprijzen met 10% stijgen? – Dit is correct.
De ALV stemt in met de voorgestelde contributieverhoging.
De ALV geeft akkoord op de gepresenteerde begroting 2022-2023.
6. Stichting Kunstgras
Er zijn geen mededelingen voor deze ALV. SKG zal zoals gebruikelijk in de ALV van het najaar
melding maken van hun jaarverslag en het verslag van de GMHC - kascontrolecommissie.
Toelichting Jan-Willem, ondanks dat het geen verplichting is, is het wel goed gebruik dat de
kascontrolecommissie van GMHC dit uitvoert.
7. Communicatie & Marketing
Inger geeft korte toelichting: Komend seizoen ligt speerpunt op persoonlijke benadering.
Reactie per mail en/ of app zijn vaak te kort door de bocht, of worden niet geintrepreteerd
zoals bedoeld.
Er wordt een communicatiekalender opgezet die er voor moet zorgen dat we beter en
transparanter communiceren over wat we doen. Er zal ook een nieuwe
gebruiksvriendelijkere website worden gelanceerd en de LISA app zal worden omgezet naar
een GMHC app, waardoor het o.a. voor (potentiële) sponsoren mogelijk wordt om zichzelf
hierin te laten zien..
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Komend seizoen is het aanhalen van de relatie met sponsors prio. Hiervoor wordt plan
uitgewerkt.
In augustus wordt een wervingscampagne gestart, hiervoor zijn ook flyers gemaakt. We
gaan als club dit jaar ook voor het eerst meedoen aan de Grote Clubactie (september).
Danielle vraagt naar contacten/ flyeren met Bredeschool – Scholen zijn in medewerking
terughoudend, waarschijnlijk omdat veel sportclubs aankloppen. Neemt niet weg dat
GMHC bijna altijd meedoet met sportdagen die door SportPuntGouda op de scholen wordt
georganiseerd.
8. Accommodatie
Peter geeft korte toelichting over afgelopen jaar.
De zonnepanelen hebben sinds inbedrijfstelling over een periode van 8 maanden ruim
€5.000,-- euro opgeleverd, met de zomer in vooruitzicht zijn de verwachtingen hoopvol.
Er lopen gesprekken met de gemeente over het plaatsen van ondergrondse bakken voor
gescheiden afval inzamelen.
Plaatsen kliko’s voor petfles-statiegeld genereert extra inkomsten voor de club.
De klusploeg heeft naast het reguliere beheer en onderhoud van de velden de terrastafels
opgeknapt. De keepout heeft nieuwe afzuiging gekregen, er is extra luchttoevoer gelegd
naar de dames -douche ruimte om schimmelvorming tegen te gaan en eindelijk is de
bekabeling ten behoeve van veld speakers en een scorebord gelegd.
In mei van dit jaar is ter nagedachtenis van Harold Weeber Münker, die ruim 30 jaar als
vrijwilliger verbonden is geweest aan GMHC, een straatnaambord onthuld.
9. Vragen plenair
Er zijn vragen
Sluiting
Pitrik bedankt Erik voor de afgelopen 5 jaren, zijn inzet als voorzitter en laatste jaar als
secretaris a.i. Erik bedankt het bestuur voor het cadeau en de prettige samenwerking
afgelopen jaren.
Jerry bedankt en reikt een kleinigheidje uit aan vrijwilligers Danielle, Chris, Dirk, Gijsbert en
Peter voor hun extra inzet afgelopen jaar.
Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering.
Het eerste rondje wordt aangeboden door de penningmeester

Noot: Presentatie is op de website geplaatst.
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