Verslag algemene ledenvergadering 02 december 2015
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: Pieter ten Bosch, Jaap Frankema, Janneke Sanders (stemrecht
namens dochter Yuelan), Marc van Iersel (stemrecht namens dochter Puck), Hans van Raalte, Inge
Marinus, Peter Herbert (stemrecht namens zoon Dimitri), Karen Raap, Dirk Doop, Jan Muis, Jelle
Veldhuisen, Suki van den Heuvel, Menno Koorn, Christiaan de Waal, Bart van der Meij, Winnie
Fontaine (stemrecht namens zoon Juriaan), Peter Verkaaik (stemrecht namens dochter Emma).
Aanwezig zonder stemrecht: Alfons Schrama , Max Laoh, Thijs Bos, Jet de Bruin, Jan Willem
Rooda, Auke Meij, Olivier Böhmer, Nicolette Kral, Bob van Doorn.

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De penningmeester, Irene van de Leur, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk
welkom. Zij stelt voor dat het kandidaat bestuurslid Janneke Sanders de vergadering voor zal
zitten. De vergadering gaat hiermee accoord. Tevens geeft zij aan dat secretaris André Gillieron
de gehele vergadering zal notuleren, ook al is hij aftredend.
Van Joeri Bertels is per email een afmelding ontvangen.
Er is een bericht binnengekomen van de Goudse Cricketclub. Dit bericht zal op voorstel van
Janneke vóór agendapunt 5 behandeld worden.
Peter Verkaaik, manager van MA1, vraagt zich af of GMHC beleid hanteert voor topsportteams, in
dit geval MA1. Dit punt zal in de rondvraag aan bod komen.
De vergadering gaat accoord met de vastgestelde agenda.

2. Notulen algemene ledenvergadering 24 juni 2015
Jan Willem Rooda heeft vier opmerkingen.
1. Op pagina 1 staat onder ‘aanwezigen zonder stemrecht’ Arnout Heering vermeld. Hij is echter
niet-spelend lid en heeft daarom wel stemrecht.
2. Op pagina 2 wordt onder punt 5 ‘Bleidsplan 2015-2020’ vermeld dat de uitvoeringsplannen
tweejaarlijks aan de ALV ter instemming voorgelegd zullen worden. De voorzitter geeft aan dat
hier één maal in de twee jaar mee bedoeld wordt.
3. Op pagina 4 dient onder punt 8. ‘Renovatie velden’ toegevoegd te worden dat SKG een
gedeelte zelf financiert.
4. Op pagina 5 dient aan het onder het hierboven genoemde punt 3, bij de de passage over het
vormen van een werkgroep, te worden toegevoegd dat SKG, als blijk van gezamenlijke inspanning,
een bestuurslid zal afvaardigen.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over het verslag. De secretaris zal de gevraagde
wijzigingen cq toevoegingen verwerken.
Besluit ALV: goedkeuring van de notulen met algemene stemmen

3. Jaarverslag
Janneke licht enkele passages uit het verslag toe t.w. Ver/nieuwbouw, Lustrum, Teams en
Kampioenen.

In het jaarverslag is per abuis niet opgenomen dat D4 veldkampioen is geworden en staat Robert
Roos ten onrechte vermeld als lid van de kascommissie.
Er zijn verder geen vragen over het jaarverslag.
Besluit ALV: instemming met het jaarverslag 2014-2015 met algemene stemmen

4. Financiën
Jaarrekening 2014 – 2015
Irene geeft een toelichting aan de hand van de volgende sheets.
 Realisatie versus Begroting
 Resultaat Bar/Keuken
 Exploitatiesaldo
 Specificatie Baten
 Specificatie lasten
De uitkomst van de jaarrekening over het seizoen 2014/2015 is als volgt:
 Totale baten:
€ 422.979
 Totale lasten:
€ 400.088
 Positief exploitatiesaldo:
€ 22.890
Aansluitend geeft zij een toelichting op het getoonde resultaat.
 De baten zijn € 10.479 hoger dan begroot
 De lasten zijn € 6.688 hoger dan begroot
Het eigen vermogen is gestegen van € 138.359 naar € 161.249. De liquide middelen zijn gedaald
van € 135.869 naar € 57.141.
Uit de vergadering komt de vraag wat sponsorlasten zijn. Irene legt uit dat hieronder bijv. vallen
kosten van het produceren van reclameborden en het bedrukken van kleding.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Jan Dirk van de Hoef en Saskia Imming is niet aanwezig.
Irene meldt dat op verzoek van het stichtingsbestuur van SKG de kascommissie ook de
jaarrekening van SKG heeft gecontroleerd.
De verslagen worden voorgelezen door Janneke.
Verslag kascommissie GMHC, jaarrekening 2014/2015.
Conclusie kascommissie:
De kascommissie trof een overzichtelijke boekhouding aan en geeft een compliment aan de
financiële commissie. De afgelopen twee jaar is veel verbeterd en dat geeft vertrouwen. De
administratie is netjes, helder en correct uitgevoerd. Er zijn geen onregelmatigheden
aangetroffen.
Aanbevelingen kascommissie
De kascommissie heeft voor het komende boekjaar de volgende aanbevelingen:
 Het opstellen van een meerjarenplan/begroting onderhoud
 Het tellen van de kas per 30 juni
 Het extra comptabel bijhouden van BTW voor de mogelijkheid tot teruggave van BTW
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Verslag kascommissie SKG, jaarrekening 2014/2015.
Conclusie kascommissie:
De kascommissie trof een overzichtelijke boekhouding aan. Er zijn geen onregelmatigheden
aangetroffen.
Irene meldt nog dat GMHC zich bij de belastingdienst heeft gemeld als BTW-plichtig. Uit de
vergadering komt de vraag wat hiervoor de aanleiding is geweest. Irene antwoordt dat de reden is
dat GMHC waarschijnlijk een BTW-verrekening toekomt in verband met de bar, verbouwing en
huisvestingslasten i.h.a. (verrekening inkoop/verkoop).
Besluit ALV: instemming met de jaarrekening 2014-2015 met 16 uitgebrachte stemmen en geen
tegenstemmen. Aan het bestuur wordt decharge verleend
Voorgesteld wordt om de huidige kascommissie voor een volgende termijn te herbenoemen.
De vergadering gaat met algemene stemmen accoord met dit voorstel. Tevens wordt vanuit het
bestuur de wens uitgesproken om, in verband met de gewenste opbouw van ervaring binnen de
kascommissie, een derde lid aan te stellen. Menno Koorn geeft zich hiervoor spontaan op.

*Ingekomen bericht van GCC (Goudse Cricket Club)
Janneke vat kort de strekking van het bericht samen: GCC heeft het bestuur van GMHC gevraagd
de mogelijkheden te onderzoeken om tijdens het cricketseizoen gebruik te mogen maken van de
kleedkamers en de barfaciliteiten van GMHC. Het cricketseizoen loopt van mei tot augustus.
Het bestuur wil de mogelijkheden onderzoeken, is zich bewust van de pro’s en contra’s van een
dergelijke samenwerking en zal de gesprekken uiterst kritisch benaderen.
Gezien zijn kennis van zaken met betrekking tot de historie van de contacten tussen GMHC en
GCC biedt Pieter ten Bosch zich aan om als klankbord voor het bestuur te fungeren.

5. Renovatie velden (update)
Het bestuurslid accommodatie Peter van Adrichem en het bestuurslid hockeyzaken Erwin van
Loenen geven een korte toelichting op de huidige stand aan de hand van een korte evaluatie van
de discussie die over dit onderwerp tijdens de ALV van 24 juni jl. heeft plaatsgevonden. Tevens
wordt een update van het proces gegeven en het geplande overleg van 09 december a.s. van de
Werkgroep Renovatie Velden wordt genoemd. Tijdens deze vergadering zullen o.m. zaken als
toplagen en het aanbod van diverse leveranciers besproken worden.
De werkgroep bestaat definitief uit de volgende leden: Dirk Doop, Bart van der Meij, Peter van
Adrichem en een bestuurslid van SKG.
Vanuit de vergadering wordt nog specifiek aandacht gevraagd voor het volgende: tijdens de
vorige ALV hebben veel tegenstemmers van het voorgenomen besluit van het bestuur om de
velden in zomer 2016 te vervangen als reden aangevoerd de onvoldoende onderbouwing van de
plannen.
Tijdens de vorige ALV is de afspraak gemaakt dat het bestuur in juni 2016 met een nieuw voorstel
zal komen. Een daaraan voorafgaande ledenraadpleging over de nieuwe voorstellen lijkt een
ieder een uitstekende optie.
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6. Meerjarenplanning voor onderhoud en beveiliging (update)
Peter ligt dit punt toe. Dat het meerjarenonderhoudsplan en beveiligingsplan nog niet gereed
zijn, komt doordat HD nu pas een matrix heeft geleverd. De planning is dat het proces nu met een
continue voortgang afgerond kan worden.

7. Bestuur
Aan de orde is het aftreden van de bestuursleden Erwin van Loenen als bestuurslid hockeyzaken
en André Gillieron als secretaris. Zij zijn beiden aan het einde van hun bestuurstermijn gekomen.
Zij worden toegesproken door Peter en Irene. Zij bedanken Erwin en André namens GMHC
hartelijk voor hun inzet. Als blijk van waardering ontvangen beiden van het zittende bestuur een
prachtige bos bloemen en een fles mooie wijn en een applaus van de vergadering.
Hierna worden de twee kandidaat bestuursleden voorgesteld: Janneke Sanders als algemeen
bestuurslid en Marc van Iersel als secretaris. Janneke zal haar functie tot 22 juni 2016 vervullen en
zal daarna naar elders in Nederland gaan verhuizen. Marc blijft drie jaar aan, tot 02 december
2018.
Besluit ALV: instemming met de toetreding van Janneke Sanders en Marc van Iersel tot het
bestuur.

8. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Peter Verkaaik, manager van MA1, vraagt zich af of en zo ja welk beleid GMHC hanteert inzake
topsportteams. Hij doelt hiermee op MA1, dat op 17 oktober jl. de Super A competitie heeft
weten te bereiken. Een prachtige prestatie die de vereniging met trots vervult en GMHC tevens
meer uitstraling heeft gegeven. Een prestatie die ook in diverse media aandacht heeft gekregen.
De selectie bestond vanaf 17 oktober om diverse redenen slechts uit 13 speelsters en er is nog
steeds geen adequate oplossing gevonden om de selectie aan te vullen.
De discussie, die hierna door de vergadering wordt gevoerd, kan in feite in twee aanbevelingen
worden samengevat.
 Zorg ervoor dat in de winterstop een aanvulling voor de rest van het seizoen tot 15
speelsters op een organisatorisch professionele wijze wordt gerealiseerd
 Laat de ervaring met deze MA1-situatie een opmaat zijn voor toekomstig beleid
Een tweede punt voor de rondvraag is het onderwerp waterverbruik. Hier heeft met Peter van
Adrichem het nodige over gezegd in de nieuwsbrief van november jl. Christiaan de Waal zwengelt
dit punt nog eens aan. De korte discussie eindigt met de kwinkslag dat je tegenwoordig ook echt
schoon wordt onder de douche! Een belangrijke eindconclusie van Thijs Bos is dat er ook
daadwerkelijk veel meer gedouchet wordt!
Een derde punt wordt ingebracht door Erwin van Loenen. Hij vraagt de aandacht van de
vergadering voor de haast onstuitbare schenkingswil van Bob van Doorn. Bob heeft ervoor
gezorgd dat onder de tribunes en in het keepershonk kosteloos kluizen zijn aangebracht voor de
keepersspullen. De vergadering dankt Bob van Doorn met een groot applaus.
Als laatste punt vraagt het bestuur dringend aandacht voor de bestuurssituatie die is ontstaan na
het aftreden van Erwin, maar ook de situatie, die per april 2016 gaat ontstaan.
Momenteel zijn er twee bestuursfuncties onvervuld, die van voorzitter en bestuurslid
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hockeyzaken. Op 12 april komt er een einde aan de bestuursrtermijn van zowel Irene,
penningmeester, als Peter, bestuurslid accommodatie.
Het bestuur vraagt de vergadering met klem hier goede nota van te nemen en dit binnen GMHC
uit te dragen, opdat zich zo spoedig mogelijk nieuwe kandidaten voor bestuursfuncties zullen
melden.

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. Hierna biedt de penningmeester de aanwezigen
een rondje aan.

Gouda, 07 december 2015
Namens het bestuur,
André Gillieron
secretaris
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