Verslag Algemene Ledenvergadering 22 juni 2016
Aanwezigen
Namens het bestuur: Irene van de Leur (penningmeester), Janneke Sanders (bestuurslid
algemene zaken), Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie), Marc van Iersel (secretaris)
Aanwezigen met stemrecht: Gerard Miedema, Jaap Frankema, Dirk Doop, Christiaan de Waal,
Chris Boeijinga, Peter Herbert (namens zoon Dimitri, Lisette Herbert-Vermeer (namens zoon
Giovannie), Inge Marinus, Gerdien Blijleven (namens dochter Roos), Karen Raap,
Max Laoh (namens zoon Bart), Peter Verkaaik (namens dochter Emma), Pieter ten Bosch, Bart van
der Meij, Daniella van Nieuweborg (namens zoon Loek, Luite van Assen, Mark Jansen (namens
zoon Tom, Nicolette Kral (namens dochter Bente). Esther van Dijk
Volmachten zijn verleend door: Jan Muis, Peter Dijkgraaf en Hans van Raalte (aan Jaap
Frankema), Rico Doran (aan Bart van der Meij), Erwin van Loenen (aan bestuur).
Aanwezigen zonder stemrecht: Jan Willem Eelkman Rooda.
Afmeldingen ontvangen van: Peter Dijkgraaf, Hans van Raalte, Jan Muis, Erwin van Loenen, Bob
van Doorn

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Janneke Sanders opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen hartelijk welkom. Tevens deelt zij
mede dat zowel Anja als Erwin van Loenen, tijdens de BBQ van 12 juni, de Pim Pruschen penning
hebben gekregen. Dit als eerbetoon voor het vele werk dat zij voor GMHC de laatste jaren hebben
verricht. Zonder verdere aanvullingen wordt de agenda goedgekeurd.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 december 2015
Een opmerking bij de notulen van de vorige vergadering is, dat de vraag gesteld door de
cricketclub om gebruik te mogen maken van ons clubhuis, is komen te vervallen. Zij hebben
toestemming gekregen hun eigen clubhuis te bouwen en gaan hiervan gebruik maken. Verder zijn
er geen opmerkingen.
Besluit ALV: goedkeuring van de notulen met algemene stemmen.

3. Bestuursaangelegenheden (1e ronde); Aantredende bestuursleden en een tweede termijn
De bestuursaangelegenheden zijn in 2 rondes gesplitst, omdat Irene als penningmeester en
Christiaan als bestuurlid hockeyzaken, als functionerende bestuursleden een toelichting op hun
portefeuille moeten geven.
Christiaan de Waal en Chris Boeijinga introduceren zichzelf kort, waarbij Christiaan opmerkt dat
hij sinds eind november door Erwin van Loenen in zijn functie is ingewerkt en dat op de
achtergrond Erwin nog standby is voor eventuele vragen. Peter stelt zich beschikbaar voor een
tweede termijn als bestuurslid accommodatie wat door de vergadering zeer positief ontvangen
wordt.
Besluit ALV: Zowel Christiaan, Chris als Peter worden benoemd als bestuurslid met algemene
stemmen.

4. Hockeyzaken
Christiaan geeft geen lange termijnvisie tot 2020, maar een uitleg voor wat betreft de korte
termijn ahv. de sheets die gepubliceerd zijn bij de uitnodiging van de ALV. Hij licht de sheets toe
door een kort overzicht te geven van jeugd (meisjes en jongens) en senioren (dames en heren).
De kampioenen worden nogmaals genoemd MB1,MB4, MC1 en JC1. Verder worden de
wijzigingen in het technisch hart toegelicht. De Ambities voor het volgend seizoen zijn. De Ghockey in de clubstructuur verankeren door het toewijzen aan een lijncoordinator (evt. jongste
jeugd). De evaluatie van de relatie met fysio-fisique. Verbetering van de kwalitet van de trainers,
dit door betere begeleiding van jeugdtrainers door meer ervaren trainers en het organiseren van
een HT2 opleiding bij de club. Bij voldoende aanmeldingen kan de KNHB dergelijke trainingen bij
GMHC intern geven. Training-up: dit is kinderen bij hogere teams laten meetrainen. Geopperd
wordt dat idealiter de beste trainers op de laagste teams gezet zouden moeten worden. Dit wordt
erkend en is een mooi streven, dat echter lastig te verwezenlijken is. De wens wordt uitgeproken
dat we jongens en heren actiever gaan aantrekken en dat dit gedragen gaat worden door het
bestuur. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er een ledenstop is bij de jongste jeugd ivm.
de veldcapadiciteit. Dit is niet bekend bij het bestuur en zij zullen dit uitzoeken. ( Aanvulling
december 2016: Dit blijkt niet juist te zijn).
5. Begroting 2016-2017
De begroting wordt toegelicht door Irene. Allereerst komt de contributie aan bod. De laatste jaren
is de contributie fors verhoogd en daarom wordt voorgesteld dit jaar deze alleen te verhogen met
de inflatie van 1%. Vanuit de club is het verzoek gekomen de kosten van de jongste jeugd slotdag,
welke verplicht is, in de contributie voor deze categorien op te nemen. Het verzoek om de Ghockey contributie naar EUR 180, wordt ook voorgelegd. ( Later wordt dit gerectificeerd naar EUR
100,= ).
Bij de behandeling van de begroting komen de volgende punten aan de orde:
Het ledenaantal is op dit moment 815.
De contibutie inkomsten dalen door de veranderende samenstelling van het ledenbestand
(-12.000,-- EUR).
De barinkomsten zijn positief (+ 5000 EUR)
Hogere kosten support clubhuis (watertanks/support bar/ schoonmaakkosten (+16.000 EUR)
Lagere kosten kleding en uitrusting (- 7.000 EUR)
Lagere kosten sponsoring (-4.000 EUR)
Een hogere post zaalhockey (+4.000EUR)
Totaal begroting 2016/2017 resulteert in een resultaat van (-9.000 EUR)
De vergadering refereert aan de terugloop aan jeugd in de bevolkingsopbouw, deze zorgt ervoor
dat de bulk aan jeugdleden gaat verdwijnen. Het bestuur erkent dat hier rekening mee gehouden
moet worden in de toekomstige begrotingen. Verder worden een aantal zaken besproken zoals
het opzeggen aan het eind van het seizoen en dan weer lid worden, wat lastig te plannen is. We
hebben een relatief hoge contributie en moeten ervoor zorgen dat we ons hiermee niet uit de
markt prijzen met de hoge contributie. Het duo lidmaatschap blijft bestaan. Verder moet het
bestuur maatregelen nemen om een sluitende begroting te presenteren vanaf 2017.
Besluit ALV: Goedkeuring van zowel Contributiewijziging als begroting 2016-2017 met algemene
stemmen.
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6. Renovatie velden
Karen Raap presenteert de resultaten die door de gebruikersgroep zijn voorgelegd aan het
bestuur tijdens de bestuursvergadering van 19 mei. De gebruikersgroep heeft de resultaten
afgestemd met vertegenwoordigers van heren 1 en dames 1. De gebruikersgroep is in het leven
geroepen n.a.v. de ALV van juni 2015 om een verdiepingsslag te maken en zo een beter en breder
gedragen beslissing voor de veldrenovatie te kunnen nemen. Hiervoor zijn een aantal vragen
geformuleerd en ook zijn er aanvullende wensen van GMHC meegenomen. (De presentatie staat
op de website). Karin licht een aantal scenario’s toe, met verschillende prijskaartjes. Natuurlijk
kunnen andere inkomsten in mindering gebracht worden. Een semiwaterveld met een
sporttechnische laag benadert het 3d hockey van een waterveld wat betreft comfort en hockey
technisch, met andere woorden een goed semiwaterveld is beter dan een slecht waterveld. Er zijn
voorbeelden dat een waterveld gewoon gelegd is op de oude ondergrond van een semiwaterveld.
De resultaten daarvan kunnen nog niet beoordeeld worden want de techniek is nog niet oud
genoeg. Financieel is de afschrijving nog een lastig item, we nemen nu de termijn van 10 jaar,
maar misschien kan het met goed onderhoud wel 14 tot 18 jaar worden. SKG is een voorstander
van 10 jaar, omdat er van een levensduur van 10 jaar uitgegaan wordt en er zo voldoende in kas
is, om de velden te vervangen, zonder geld te lenen. De vraag is ook of er na 10 jaar voldoende
geld in kas moet zijn om de velden te vervangen. Het resultaat van de afschrijving is wel dat de
vervanging van veld 2 uit eigen middelen door SKG betaald kan worden. Verder wordt nog
aandacht geschonken aan het sproeien op de velden met slootwater, dit levert niet echt een
financieel voordeel op en er is een risico dat het gaat stinken. Er wordt vanuit de leden gevraagd
dat als de vervanging van 2 velden tegelijk een offertevoordeel oplevert en door sponsoring,
acties en andere voordelen ontstaan deze uitsluitend aangewend gaan worden voor de
sporttechnische laag van veld 1.
De gekozen optie geeft een kwaliteitsverbetering van veld 1 en veld 2 en heeft voordelen zowel
voor de breedtesport als topsport en een vergroting van de capaciteit.
Besluit ALV: Goedkeuring met algemene stemmen van 1) de start van het proces ter vervanging en
‘upgrading’ van veld 1 en 2 in de zomer van 2017. Het realiseren van 2 semi-watervelden met
wedstrijdverlichting, waarvan 1 veld met beregeningsinstallatie. Het onderzoeken van de
(financiële) mogelijkheden voor het aanbrengen van een sporttechnische laag op veld 1, dit alles
met de restrictie dat de kosten de begroting niet mogen overschrijden.
7. Meerjarenonderhoudsplanning 2016 – 2020
Irene licht de meerjarenonderhoudsplanning toe. De reguliere kosten voor het jaarlijks
onderhoud bestaat uit een periodieke controle op legionella, een periodieke controle van
brandblussers en meldinstallatie, onderhoudscontracten CV,MV, koeling en noodverlichting, als
ook preventief onderhoud. De totaal te verwachten kosten zijn ongeveer EUR 4.000 per jaar, dit
wordt betaald uit een voorziening van EUR 20.000 en een dotatie van EUR 2.000 per jaar aan deze
voorziening.
De gemeente dient ook als mede eigenaar een bijdrage te leveren aan de kosten van het
onderhoud, hiervoor dient een nieuwe penningmeester of het bestuur om de tafel te gaan zitten
met de gemeente en een VVE voor het clubhuis op te richten.
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8. Bestuursaangelegenheden (2e ronde): Aftredende bestuursleden.
Irene van de Leur en Janneke Sanders treden af als respectievelijk penningmeester en algemeen
bestuurslid. Wij bedanken Irene en Janneke voor hun inzet voor de club en geven beiden een
grote bos boemen als blijk van dank.
Voor wat betreft het bestuur dit bestaat op dit moment uit:
Marc van Iersel: secretaris (Aftreden 02-12-2018), Christiaan de Waal: hockeyzaken, Chris
Boeijinga: algemeen en Peter van Adrichem, accommodatie. ( Treden allen af 22-09-2019).
9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
De eerste mededeling vanuit de evenementcommissie is, dat er 31 maart 2017 opnieuw een
groot seniorenfeest gehouden gaat worden, in navolging van het succes van het afgelopen jaar,
en dat de BBQ van 12 juni een groot succes is geweest. Een aanvullende opmerking van de
zaalhockeycommissie is, dat door de onervarenheid van de, geheel vernieuwde
zaalhockeycommisie, een aantal zaken dit jaar niet helemaal goed is gegaan, maar dat er voor
volgend jaar met een goede discipline en verwachtingsmanagement voldoende capaciteit moet
zijn om een aantal keren in de zaal te trainen en binnen het budget te blijven. Wie meer wil moet
dit zelf gaan regelen.
Het laatste onderwerp gaat over het technisch hart en hoe deze is samengesteld. Er is geen vaste
afvaardiging van de jongste jeugd en keepersclub. Christiaan legt uit dat het technisch hart een
dynamische samenstelling heeft met als deelnemers Anko, Luite, Olivier, Christiaan en anderen
naar gelang hun inbreng nodig is.
Het bestuur nodigt de deelnemers uit voor een drankje. Het eerste drankje is van het bestuur.
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