Verslag algemene ledenvergadering 14 juni 2017
Aanwezigen
Namens het bestuur: Chris Boeijinga (Voorzitter), 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), Jaap Frankema, Lisette Herbert
(namens Rosali), Peter Herbert (namens Giovanni), Jan Muis, Peter Dijkgraaf, Hans van Raalte,
Esther van Dijk, Dirk Doop, Pim Vlieger, Danielle Frenk (namens Esmée), Karen van Gent (namens
Anniek), Auke Meij (namens Jelke), M. Haesakkers (namens Elin), Barbara Tuelings (namens Rik),
Karen Raap, Alain de Werd (namens Didier), Petra Gravenland (namens Babette), Tjerk van
Nieuwenborg
Volmachten zijn verleend door: Amber van Wanrooy (aan Dirk Doop).
Aanwezigen zonder stemrecht: Jan Willem Eelkman Rooda
Afmeldingen ontvangen van: Bob van Doorn, Pieter ten Bosch, Amber van Wanrooy

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Chris Boeijinga, zit de vergadering voor en opent deze. Hij heet alle aanwezigen welkom. Er zijn
geen mededelingen. De secretaris meldt dat er afmeldingen ontvangen zijn van Bob van Doorn,
Pieter ten Bosch en Amber van Wanrooy. De vergadering gaat akkoord met de vastgestelde
agenda.
2. Verslag algemene ledenvergadering 8 februari 2017
Pagina 1: Geen opmerkingen
Pagina 2: Geen opmerkingen
Besluit ALV: goedkeuring van het verslag met algemene stemmen
3. Bestuursaangelegenheden
Het bestuur presenteert het nieuwe organigram. Dit is om de taken beter te verdelen en een
helder beeld te geven wie de aanspreekpunten zijn voor de commissies. Het organigram wordt
doorgenomen met de ALV, zij hebben daar verder geen vragen bij.
Daarna volgt de voorgenomen aanstelling van een nieuw bestuurslid met een nieuw functie, nl
niet elftal hockey. Beoogd is Tjerk van Nieuwenborg. Hij stelt zich kort voor. Tjerk heeft een
hockeyachtergrond en zijn 2 kinderen hockeyen bij GMHC. Zoon Loek in JD1 en dochter Mirte in
M8e2. Tjerk is ook trainer/coach van M8E2. Zijn motivatie is dat hij een aantal verbeterpunten
ziet binnen de club en hij deze verbeteringen liever via een bestuursfunctie realiseert dan erover
te klagen.
Verder deelt het bestuur mede dat in de vorige bestuursvergadering Chris Boeijinga unaniem tot
voorzitter is gekozen. Applaus van de vergadering.
Besluit ALV: instemming met de benoeming van Tjerk van Nieuwenborg als bestuurslid niet elftal
hockey met algemene stemmen.

4. Hockeyzaken
We beginnen met de kampioenen. De veldkampioenen van dit jaar zijn JA2, JB2, G-hockey.
De zaalkampioenen zijn MA1, JB2. Nogmaals gefeliciteerd.
De doelstellingen voor Heren 1 voor volgend jaar zijn handhaving met de blik naar boven. Dames
1 is gedegradeerd. Hun doelstelling is zich te handhaven met de focus op de teamprestatie voor
het komend seizoen.
Het komend seizoen gaat Tjerk van Nieuwenborg de contracten met de trainers verzorgen, vooral
zijn HR achtergrond en kennis komt hierbij goed van pas.
De opzet is om digitaal trainingsmateriaal in Lisa te plaatsen en er wordt aandacht besteed aan
het opleiden van trainers.
Trainers 1e teams
Heren 1: Dirk Doop
Dames 1: n.n.b
JA1: Dirk Doop
MA1: Bas Lighthart
JB1: Pim Vlieger
MB1: Bart van Raalte
JC1: Olivier Böhmer
MC1: Corvin Janssen
JD1: n.n.b
MD1: Amber van Wanrooy
Zij zijn ook de aanspreekpunten voor de trainers en coaches uit de lijn. Het doel hierbij is ook
beter de aansluiting tussen selectieteams en breedtesportteams te bewerkstelligen.
Er wordt ook geprobeerd meer aandacht te besteden aan het trainen van de coaches.
Er wordt gestart met een opleidingstraject voor scheidsrechters die op een hoger niveau willen
fluiten. Voor de doorstroom van A-jeugd naar senioren komt ook extra aandacht.
De selectie voor een nieuwe trainer voor Dames 1 is bezig, aangezien we afscheid genomen
hebben van Eric.
Het technisch hart gaart een hervorming van de selectieprocedure doorvoeren. De dingen die
veranderd gaan worden zijn o.a. dat er eerder trainers aangesteld gaan worden die sneller gaan
selecteren. Het technisch hart komt volgend seizoen met een nieuwe procedure die dan gaat
gelden. De focus blijft liggen op de werving van nieuwe leden.
5. Begroting 2017-2018, inclusief contributie
Gevraagd wordt de begroting goed te keuren voor volgend jaar met een klein begroot verlies van
ongeveer EUR 3.000,--, alsmede de contributie te verhogen met EUR 13,-- om meer
trainingscapaciteit te creëren per team.
Met het huidige contributiebedrag kan de bijdrage voor de KNHB en 2 à 3 trainingen per team
betaald worden, dit is niet voldoende om op een redelijk niveau mee te doen in de zaal. Met de
extra bijdrage zijn er voor elk team 3 trainingen extra. Er wordt door de vergadering gevraagd of
deze ambitie haalbaar is. Er is op dit moment voldoende capaciteit dit te regelen.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er voor seniorenteams geen compensatie kan komen als
ze niet deelnemen aan het zaalhockey. En of er sowieso niet eens naar het contributiebeleid van
seniorenteams gekeken kan worden, b.v. ook naar een studentenkorting.
Bij de nieuwe begroting zal het bestuur hier naar gaan kijken.
We moeten als club ook erg voorzichtig en zuinig met het budget om gaan. Het ontbreekt ons op
dit moment aan grote sponsoren en we hebben nog steeds onvoorziene posten. Het ontbreken
van een penningmeester versterkt het erg zuinig zijn.
Besluit ALV: instemming met de contributiewijziging en de begroting 2017/2018 met algemene
stemmen
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6. Renovatie velden:
Update SKG: Karen geeft een update van de stand van zaken. De veldrenovatie start 9 juli en gaat
tot 25 augustus duren. Hiervoor dienen de werkzaamheden die GMHC en SKG zelf uitvoeren
gereed te zijn. De sporttechnische laag onder veld 1 kan binnen het budget gerealiseerd worden.
7. WVTTK, rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en
inbreng.
8. Het eerste drankje wordt aangeboden door het bestuur.
Gouda, 14 juli 2017
Namens het bestuur,
Marc van Iersel
Secretaris
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