Verslag algemene ledenvergadering 08 februari 2017
Aanwezigen
Namens het bestuur: Chris Boeijinga (bestuurslid algemene zaken), Christiaan de Waal
(bestuurslid hockeyzaken), Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie), Suki van de Heuvel
Rijnders (bestuurslid barzaken), Marc van Iersel (secretaris)
Aanwezigen met stemrecht: Max Laoh (namens kinderen), Hans Laoh, Jaap Frankema, Pieter ten
Bosch, Javier Pacanda (namens kind), Erwin van Loenen, Lisette Herbert (namens Rosali), Dimitri
Herbert, Peter Herbert (namens Giovanni), Jan Muis, Peter Dijkgraaf, Hans van Raalte, Esther van
Dijk, Amber van Wanrooij, Dirk Doop, Bart van der Meij, Pim Vlieger, Luite van Assen, Alain de
Werd (namens Kinderen).
Volmachten zijn verleend door: Olivier Bomer (aan Dirk Doop, Hein Vlieger (aan Pim Vlieger) Inge
Marinus (aan Alain de Werd). Bart Laoh (aan Hans Laoh )
Aanwezigen zonder stemrecht: Jan Willem Eelkman Rooda, Alfons Schrama
Afmeldingen ontvangen van: Rob Houdijk en Tineke Larsen, (ouders van Emma Houdijk)
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Chris Boeijinga, zit de vergadering voor en opent deze. Hij heet alle aanwezigen welkom. Hij stelt
voor om de bestuursaangelegenheden eerst te bespreken voor we aan de veldrenovatie
beginnen.
De vergadering gaat akkoord met de vastgestelde agenda.
2. Verslag algemene ledenvergadering 22 juni 2016
Pagina 1: Peter ten Bosch moet zijn Pieter ten Bosch
Pagina 3: ja2 moet zijn ma2
Besluit ALV: goedkeuring van het verslag met algemene stemmen
3. Bestuursaangelegenheden etc.
Allereerst deelt de voorzitter mede dat de Penningmeester zijn functie heeft neergelegd. Hij is
overgeplaatst naar een andere regio en heeft daardoor niet genoeg tijd om zijn functie goed uit te
voeren. Naast een voorzitter zoeken we nu ook weer een penningmeester.
De ontvangen brief van de financiële commissie wordt voorgelezen.
Samengevat is de commissie van mening, dat met het vertrek van de penningmeester de
financiële situatie zo onduidelijk is, dat van enige investering, dus ook de veldrenovatie, afgezien
zou moeten worden. Ze stippen ook nog een paar tegenvallers aan, nl. een onbekende
kledingfactuur van Sport2000 en onverwachte kosten van Sportcity.
Vanuit de vergadering wordt geopperd dat er veel extra werk voor de penningmeester in de
renovatie gaat zitten en of het wel wenselijk is dit zonder penningmeester door te zetten.
Uitstel van de renovatie is in principe een ‘no go’, de staat van de velden is slecht en de vraag is of
ze nog goedgekeurd worden, daarom moeten we doorgaan op de ingeslagen weg en offertes
opvragen voor de renovatie, zodat een definitief besluit kan worden genomen. Verder is het
volgens SKG het meeste werk tijdens de renovatie voor hun, al wordt extra werk voor de
penningmeester niet ontkent.

3. Renovatie velden
Het bestuur brengt ter stemming een huurplafond in te stellen van maximaal EUR 50.000 inclusief
watertanks. Er is in de tijd verwarring ontstaan over de opbouw van de huur. Aangezien in
eerdere begrotingen de watertanks niet zijn meegenomen, ging SKG er van uit dat de maximale
huur niet meer dan EUR 59.000 mocht bedragen inclusief watertanks. Het bestuur is van mening
dat met het huidige aantal leden en kijkende naar de begroting EUR 50.000 het maximaal
haalbare is, daarom komt er een uitgaveplafond aan huur. De grootste posten zijn accommodatie
kosten en trainersuitgaven, dit zijn redelijk vaste gegevens en daarom is daar moeilijk op te
sturen. We kunnen als GMCH geen geld onttrekken aan ons eigen vermogen, het grootste
gedeelte zit in het clubhuis en de rest dient als buffer voor tegenvallers.
Een stabiele groei naar een vereniging met ongeveer 850 leden, is met nieuwe velden
hoogstwaarschijnlijk eenvoudiger te realiseren. Ledenwerving komt de komende jaren dan ook
hoog op de agenda. Verder is nog belangrijk te melden dat we hoogstwaarschijnlijk in 2017/2018
niet aan een begrotingstekort ontkomen.
SKG gaat met deze gegevens aan de gang. Er zijn 2 mogelijke opties:
2 semi watervelden, waarvan 1 met beregening,
of 2 semi watervelden, waarvan 1 met beregening en veld 1 met een sporttechnische onderlaag.
SKG gaat offertes opvragen en werkt dan deze 2 opties verder uit, waarbij vermeld moet worden
dat teamacties en zelfwerkzaamheid de kosten nog behoorlijk kunnen drukken.
Een afschrijvingstermijn voor de watertanks van 10 jaar is aan de korte kant. Zou hiervoor een
langere termijn kunnen worden gehanteerd? SKG gaat dit uitzoeken. Overigens is voor de
financiering van de watertanks door GMHC een lening verstrekt aan SKG van EUR 40.000 uit het
eigen vermogen tegen 5 % rente, dit moet dan ook aangepast worden.
Het bestuur brengt ter stemming dat de maximale huurprijs aan SKG EUR 50.000 huur per jaar
wordt ( voor velden en watertanks).
Met als prioriteit het spelplezier en veiligheid en n.a.v. de offertes gaat SKG voor het maximaal
haalbare voor dit bedrag, dus indien mogelijk met de realisatie van een sporttechnische laag.
In principe wordt een eventuele lagere prijs niet gebruikt voor huurverlaging.
Besluit ALV: goedkeuring van het besluit met 3 onthoudingen
4. WVTTK, rondvraag en sluiting
Het contract met Sportcity was niet bekend bij de financiële administratie en er was dus geen
rekening mee gehouden in de begroting. De factuur betrof hier ook voorgaande jaren.
De factuur voor de clubkleding van Sport2000 is veel te lang blijven liggen en betreft dus ook nog
het voorgaande jaar. Het zijn dus valide facturen die niet in de begroting van dit jaar zijn
meegenomen. Het bestuur is, samen met de commissies bezig dit te onderzoeken en te
stroomlijnen.
5. Het eerste drankje wordt aangeboden door bestuurslid barzaken
Gouda, 17 februari 2017
Namens het bestuur,
Marc van Iersel
Secretaris
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