Verslag algemene ledenvergadering 27 november 2014
Aanwezigen
Namens het bestuur: Erwin van Loenen (bestuurslid hockeyzaken), Irene van de Leur
(penningmeester), Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie), André Gillieron (secretaris)
Aanwezigen met stemrecht: Annemieke Rozendal (stemrecht namens dochter Emma), Ruud van
de Star, Pieter ten Bosch, Jaap Frankema, Jack Alders, Saskia Imming (stemrecht namens dochter
Anouk), Karen Raap
Aanwezig zonder stemrecht: Alfons Schrama
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Erwin van Loenen opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
Afgemeld hebben zich per email: Hermine Verzijl en Peter Dijkgraaf.
Er is een bericht binnengekomen mbt de bestuurswisseling bij SKG.
Jan Meijboom is na 14 jaar voorzitterschap afgetreden en is opgevolgd door Karen Raap.
Reinout Heering is na 17 jaar secretarisschap met leeftijdsontslag gegaan en is opgevolgd door
Alfons Schrama.
Peter van der Schaaf is i.v.m. te drukke privéwerkzaamheden afgetreden als bestuurslid. Het plan
is dat hij in 2015 zal worden opgevolgd door Jaap Frankema.
Jan Willem Eelkman Rooda blijft penningmeester en Pieter ten Bosch blijft bestuurslid.
De vergadering gaat accoord met de vastgestelde agenda.
2. Notulen algemene ledenvergadering 25 juni 2014
Er zijn geen vragen over het verslag.
Besluit ALV: goedkeuring van de notulen met algemene stemmen
3A. Jaarrekening 2013 – 2014
Irene geeft een toelichting aan de hand van sheets over:
Realisatie versus Begroting
Resultaat bar en keuken
Exploitatiesaldo
Baten en Lasten
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de daling van de bar- en keukeninkomsten. Hier is sprake
van een daling van € 31.000 naar € 18.855!
De uitkomst van de jaarrekening over het seizoen 2013/2014 is als volgt:
 Totale baten:
€ 355.909
 Totale lasten:
€ 324.936
 Positief exploitatiesaldo:
€ 30.973
Aansluitend geeft Irene een toelichting op het getoonde resultaat.
 De baten zijn lager dan begroot (€ 20.091)
 De lasten zijn lager dan begroot (€ 10.964)
Het eigen vermogen is gestegen van € 107.389 naar € 138.359. De liquide middelen zijn
gedaald van € 140.351 naar € 135.869.

Op vragen over de stijgende directe hockeylasten en dalende contributiebaten antwoordt Irene
dat dit is veroorzaakt door resp. de toename van loonkosten van betaalde trainers en het
stijgende aandeel van juniorencontributiegelden binnen het totaal.
Naar aanleiding van een vraag over dalende opbrengsten van evenementen antwoordt Erwin dat
het niet meer organiseren van 16+ feesten hieraan ten grondslag ligt. Door de nieuwe
alcoholwetgeving is er bij deze jeugdgroep geen animo meer.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Robert Roos, Jan Dirk van de Hoef en Saskia Imming, is
vertegenwoordigd door laatstgenoemde.
Het verslag wordt door haar voorgelezen.
Conclusie kascommissie:
Voorzover de kascommissie kan beoordelen wordt de administratie netjes, helder en correct
uitgevoerd. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.
Aanbevelingen kascommissie
De kascommissie heeft voor het komende boekjaar aanbevelingen:
• N.a.v. het fors lagere barresultaat is een strakkere sturing op de barinkomsten en de marge
hierop aanbevelingswaardig. Een voorcalculatorische inschatting van de mogelijke inkomsten
(baruitgaven + marge) kan hierbij helpen, alsmede het twee maal per jaar inventariseren van de
voorraad.
• Het opstellen van een meerjarenplan/begroting onderhoud.
Besluit ALV: instemming met de jaarrekening 2013-2014 met algemene stemmen. Aan het bestuur
wordt decharge verleend
Voorgesteld wordt om de voltallige kascommissie voor een volgende termijn te benoemen.
De vergadering gaat met algemene stemmen accoord met dit voorstel.
3B. Begroting 2014-2015 (aangepaste versie n.a.v. bespreking in ALV juni 2014)
Irene geeft een toelichting aan de hand van sheets over:
Begroting/uitgangspunten
Begroting/Baten en Lasten
In de aangepaste begroting is meegenomen:
• Ledenaantal gereduceerd van 850 naar 800
• Barprijzen onveranderd
• Kosten door vz. commissies ingeschat o.b.v. huidige begroting/ prognose
aangevuld met recente ontwikkelingen (incl. viering lustrum)
Tevens zijn, conform het advies van de ALV van 25 juni 2014, de volgende punten als aanpassing
doorgevoerd in de kosten van de ver/nieuwbouw accommodatie:
• Totaal fase 1 en 2a € 140.000 incl. BTW, waarvan € 81.000 in seizoen 2014-2015
(verwerkt als investering)
• Totaal fase 2b € 12.000, geheel in seizoen 2014-2015 (verwerkt als investering)
• Huurkosten accommodatie (gemeente) a € 26.000 toegevoegd
• € 15.000 beschikbaar voor investering in inventaris en/of afwerking
•
•

Huisvestingslasten zijn gewijzigd door verschuiving van exploitatie naar investering
Exploitatiesaldo is verbeterd van -€74.000 naar € 19.100
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Besluit ALV: instemming met de aangepaste versie van de begroting 2014-2015 met algemene
stemmen
4. Jaarverslag Goudse Mixed Hockey Club 2013 – 2014
Er zijn geen vragen over het jaarverslag.
Besluit ALV: instemming met het jaarverslag 2013-2014 met algemene stemmen
5. Uitstel renovatie velden tot zomer 2016
Peter geeft een toelichting op dit onderwerp en stelt voor om, zoals voorgesteld in de ALV van 27
november 2013, de besluitvorming over renovatie in de zomer 2015 een jaar op te schorten.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat SKG nog een jaar kan sparen en er meer tijd is voor
onderzoek naar type veld. Een belangrijk gegeven is dat veld 1 nog een restlevensduur heeft van
2-5 jaar en veld 2 van 4-6 jaar. Aanleg van een nieuw veld 4 lijkt, gezien de ontwikkeling van het
ledenaantal, niet meer relevant.
Het gevraagd besluit om in te stemmen met uitstel renovatie van veld 1 en 2 tot zomer 2016
wordt op verzoek van de vergadering gewijzigd.
Besluit ALV: instemming met uitstel besluitvorming renovatie veld 1 en 2 tot ALV van juni 2015
6. Start voorbereiding aanschaf nieuw meubilair
Erwin meldt dat de stand van de teamacties op 11 november € 5.561 was en dat er op de site een
oproep geplaatst zal worden voor een werkgroep, die de opdracht krijgt te onderzoeken wat de
beste besteding van het geld is voor meubels en inrichting.
7. Stand van zaken invoering gedrags- en omgangsregels
In het kader van de optimalisering van een sociaal veilig sportklimaat meldt André dat de
NOC*NSF gedrags- en omgangsregels inmiddels op onze site onder “MIJN GMHC” aan de
clubregels zijn toegevoegd.
Er wordt i.o.m. Pieter ten Bosch momenteel gewerkt aan een nieuwe opzet om het
aanmeldingsformulier voor vrijwilligers te koppelen aan een verklaring tuchtrecht. Begin volgend
jaar zal een aanvang gemaakt worden met de procedure tuchtrechtverklaring voor coaches. De
procedure om VOG’s aan te kunnen vragen zal over niet al te lange tijd gereed zijn.
8. Ondersteunend lidmaatschap
Mede i.v.m. het onder punt 8 genoemde sociaal veilige sportklimaat stelt André de vergadering
voor om een nieuw soort lidmaatschap in te voeren. Een voordeel is dat een ondersteunend lid
automatisch ook lid wordt van de KNHB en daardoor direct onder het tuchtrecht valt.
Het gaat i.g.v. een ondersteunend lidmaatschap om een niet spelend lid (die wij als zodanig al in
onze statuten kennen), dat door zijn/haar lidmaatschap stemrecht verwerft en voor welk
lidmaatschap een statutenwijziging noodzakelijk is.
De vergadering vraagt eerst de voors en tegens goed op een rij te krijgen. Het onderwerp wordt
voor de volgende ALV wederom geagendeerd.
9. Technisch beleid/Sponsoring
Erwin vraagt allereerst aandacht voor de nieuw aangestelde opleidingscoördinator, Julia van
Hooft. Zij beheert sinds kort het opleidingsprogramma voor coaches en trainers. Ook vraagt Erwin
aandacht voor de zaalhockeycommissie, die einde dit seizoen afzwaait. Er moet dus een nieuwe
ploeg komen!
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Hierna geeft hij een uiteenzetting over waar het technisch kader momenteel mee bezig is. Onder
de bezielende leiding van Anco Bulk wordt hard gewerkt aan de formulering van het technisch
beleid, dat uiteindelijk deel zal gaan uitmaken van het algehele GMHC beleidsplan, dat voor de
periode 2015-2020 geschreven moet worden.
De vergadering vraagt het bestuur eraan te denken dit nieuwe beleidsplan breed te
communiceren. Dit geldt overigens ook voor de besluitvorming omtrent de renovatie van de
velden.
De vergadering vraagt of het beleidsplan 2010-2015 ooit is geëvalueerd. Erwin antwoordt dat er
een behoorlijke professionaliseringsslag is gemaakt, maar dat meetbaarheid altijd lastig is. De
vergadering geeft nadrukkelijk aan dat het belangrijk is dat het bestuur de leden informeert over
behaalde resultaten als onderdeel van het beleidsplan.
Met betrekking tot sponsoring merkt Erwin nog op dat de situatie sinds vorig jaar weinig is
veranderd: de commissie is sterk onderbemand. Het wordt nu echt zaak dat nieuwe
sponsorcommissieleden zich gaan melden. Zij kunnen zich dan volledig op de werving van nieuwe
sponsoren gaan richten entevens de bestaande sponsorcontacten regelmatig gaan onderhouden.
Dit gebeurt momenteel nog veel te weinig.
10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Er zijn verder geen punten en vragen.
Pieter ten Bosch vraagt het woord en bedankt namens de vergadering het bestuur heel hartelijk
voor haar inzet in het algemeen en met name voor het al het verrichtte werk, waardoor GMHC
zo’n prachtig clubhuis heeft gekregen!
De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten. Hierna biedt de penningmeester de aanwezigen
een rondje aan.
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