Verslag verenigingsjaar juli 2014 - juni 2015

Bestuur
Bij de start van het seizoen bestaat het bestuur uit: Irene van de Leur (penningmeester),
André Gillieron (secretaris), Erwin van Loenen (bestuurslid hockeyzaken) en Peter van
Adrichem (bestuurslid accommodatie).
André Gillieron, die heeft aangegeven de secretarisfunctie in principe tot de ALV van 24
juni 2015 op zich te zullen nemen, heeft zijn bestuurstermijn verlengd tot de ALV van 2
december 2015.
Er zijn 2 algemene ledenvergaderingen gehouden, t.w. op 27 november 2014 en 24 juni
2015. Op 15 september werd een extra algemene ledenvergadering gehouden i.v.m. het
verkrijgen van eigendom.

Ver/nieuwbouw
Op 11 oktober werd de officiële opening van het verbouwde clubhuis verricht door
burgemeester Schoenmaker. Ook Naomi van As bracht die dag GMHC een bezoek. Vele
jeugdleden maakten van de gelegenheid gebruik om haar om een handtekening te
vragen.
GMHC is nu de trotse bezitter van een prachtige, grote accommodatie met vier nieuwe
kleedkamers, een spreekkamer en mooie toiletten. Hét pronkstuk is de enorme tribune
die voor het gebouw is geplaatst.

Lustrum
Op 13 juni werd, als afronding van het 35-jarig bestaan van GMHC, het lustrum gevierd.
Het werd een prachtig feest met o.a. lustrumwedstrijden van Dames 1 en Heren 1.
Het bestuur kreeg voor de inrichting van het clubhuis een cheque van ruim 7.500 euro
overhandigd, als bijzonder resultaat van de teamacties.
Gedurende het jaar wordt bij de leden aandacht gevraagd voor aanvulling van het
bestuur. Zowel tijdens de algemene ledenvergaderingen, via nieuwsbrieven, langs de lijn
en door akties van de commissie ‘zoek de voorzitter’. Daarnaast wordt regelmatig gezocht
naar meer vrijwilligers voor alle commissies.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie bestaat uit Barbara Raat en Robert Smithuis. De
vertrouwenscontactpersonen zijn er voor leden, die te maken hebben met sexuele
intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

VOG
In het kader van het borgen van een veilig sportklimaat binnen GMHC is een start
gemaakt met het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag voor begeleiders van
jeugdteams.

Benoemingen
Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 juni 2015 worden de afgetreden SKGbestuursleden, Jan Meijboom en Reinout Heering als blijk van erkentelijkheid voor de
jarenlange aan GMHC verleende diensten benoemd tot leden van verdienste.
De Pim Pruschen penning voor bijzondere inzet voor GMHC wordt tijdens de lustrumdag
op 13 juni uitgereikt aan Boudewijn Velberg.

Beleidsplan 2015-2020
Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 juni geeft het bestuur een toelichting op
twee door het bestuur geschreven documenten, t.w. de evaluatie van de beleidsplannen
uit de periode 2005-2015 en het beleidsplan voor de komende 5 jaar. Het beleidsplan
kent een vijftal aandachtsgebieden:
-Leden
-Hockey
-Sociaal recreatief
-Accommodatie
-Verenigingsorganisatie
Voor elk aandachtsgebied is een doelstelling bepaald en in de uitwerking ervan zijn
actiepunten beschreven.

Leden
Op de peildatum van de KNHB (31 oktober 2014) had GMHC 812 leden, waarvan 303
heren/jongens en 509 dames/meisjes. Verdeling senioren: 76 heren en 63 dames. Er
waren 11 niet spelende leden. De trimtrainingsgroep bestond uit 20 heren en 59 dames.

Hockeyzaken
Inleiding
Dit seizoen speelden in totaal 23 heren/jongens teams, 36 dames/meisjes en 2 mixed Ghockey teams. Deze 59 teams werden allemaal getraind door in totaal meer dan 94
trainers, gecoacht door 57 coaches en administratief bijgestaan door 60 teammanagers.
Verder werden alle wedstrijden gefloten door 250 scheidsrechters.
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Kampioenen
Het seizoen 2014-2015 heeft GMHC zes veldkampioenen opgeleverd, MD3, MD1, JC3,
MB1, JA1 en Veteranen A. Stuk voor stuk prachtige teamprestaties die gewoontegetrouw
tijdens de familiedag nog eens door het bestuur onder de aandacht werden gebracht.
Zaalhockey
Uiteindelijk namen 41 teams deel aan de competitie en werden er vijf kampioenschappen
behaald door respectivelijk MA1, MC1, MC2, MC3 en Dames 1. De zaalhockeycommissie
bestaande uit Eveline Bal en Miriam Nuijten neemt na drie jaar afscheid van de club en in
seizoen 2015-2016 staat inmiddels een nieuw team klaar om de klus te klaren, t.w. Wies
van Sabben, Nicolette Kral en Rieke van Oosterhoudt.
Organisatie
Gedurende dit seizoen werd door een team van afgevaardigden uit diverse hockey
gerelateerde commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Het huidige plan liep tot
2015 en vanaf het seizoen 2015-2016 moet er gewerkt worden aan nieuwe
doelstellingen. Tijdens de ALV van juni wordt het beleidsplan door de voorzitter van de
werkgroep, Anco Bulk aan de leden gepresenteerd. Het beleidsplan heeft een geldigheid
van wederom vijf jaar. Ter completering van het Technisch Plan blijft het aanstellen van
een Technisch Directeur een reële optie.
Ook dit seizoen werd weer veel aandacht besteed aan het opleiden. Onder leiding van
Julia van Hooft, als coördinator voor de diverse opleidingen, volgden coaches en trainers
“verplichte” cursussen, zodat de basiskennis voor respectievelijk het coachen en geven
van trainingen aan onze jeugd op het minimaal gewenste niveau was.
In totaal behaalden 35 trainers hun KNHB HT1 diploma en 20 coaches hun certificaat.
Het initiatief om beide groepen van vrijwilligers op een hoger basisniveau te brengen
werd opgemerkt door de KNHB. De bond zorgde ervoor dat in de loop van het seizoen
onze werkwijze d.m.v. een artikel op de website hockeycorner.nl, breed gecommuniceerd
werd aan alle 319 verenigingen in Nederland.
Jongste Jeugd
De Jongste jeugd commissie maakte een prachtig seizoen door. Bas Ligthart en Bart van
Raalte zorgden wederom voor de uitvoering van de trainingen. Het enthousiasme van
beide trainers en Hermine Verzijl als voorzitter van de commissie zorgde voor een forse
nieuwe aanwas. Er is hierdoor weer vertrouwen in een verdere groei van het aantal
leden, in tegenstelling tot de afname, die we de afgelopen jaren gekend hebben.
Junioren
Bij de junioren speelden MA1 en JB1 in de TOP- en JA1 in de sub TOPklasse.
Overige teams sloten weer mooi op sterkte aan en weten allemaal het maximale uit de
spelersgroep te halen.
Senioren
We spelen dit seizoen in de herenlijn in totaal met 5 teams: 3 heren senioren, één
veteranen en één veteranen LA team. Heren 1 speelde een enerverend seizoen waardoor
het uiteindelijk in de gelegenheid kwam om via het spelen van promotiewedstrijden
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alsnog de tweede klasse te behalen. Uiteindelijk slaagde het team onder leiding van Bas
Ligthart er niet in om via deze promotiewedstrijden het doel te bereiken maar door fusies
tussen andere verenigingen in Nederland kwamen er alsnog twee plekken vrij in de
tweede klasse waardoor Heren 1 uiteindelijk toch promoveerde. Heren 2 speelt een
matig seizoen in de 2e klasse, Heren 3 blijft in de huidige 3e klasse. Veteranen A
realiseerde een mooie teamprestatie door na één jaar in de derde klasse, kampioen te
worden en weer te promoveren naar de tweede klasse. Het LA-combinatie team GMHCWaddinxveen, het team met merendeel GMHC spelers, speelt de thuiswedstrijden
afwisselend bij GMHC en Waddinxveen en maakt wederom een leuk seizoen door, zo leuk
dat de heren onderling besluiten de samenwerking komend seizoen te continueren. Hans
van Raalte neemt na 58 jaar actief lidmaatschap afscheid van het hockey, een hele
prestatie!
Bij de dames spelen 4 teams mee. Dames 1 maakt een mooi seizoen door met veel
overwinningen in de eerste klasse en blijkt deze klasse waardig te zijn. Jan Willem
Verschuur neemt na drie seizoenen afscheid en zijn opvolger Eric Dijxhoorn (afkomstig
van HIC) neemt het stokje over. Dames 2 slaagt er onder leiding van Bart van Raalte niet
in om zich te handhaven in de reserve eerste klasse, het team degradeert en zal komend
seizoen in de tweede klasse spelen. Dames 3 speelt derde klasse en Dames 4 speelt vierde
klasse.
Scheidsrechters
In tegenstelling tot afgelopen seizoen werden dit jaar twee talenten benoemd, waarvan
de scheidsrechterscommissie denkt dat dit wel eens hele succesvolle spelleiders kunnen
worden: Maite Leij en Laurens van Hooft. Zij werden tijdens de Volvo familiedag extra in
het zonnetje gezet.
Funkey
Wederom wordt er dit seizoen funkey aangeboden, de funkey heeft met Pax van
Nieuwpoort een nieuwe begeleider gevonden die naast Jet de Bruin, wekelijks 12 tot 14
kids de beginselen van het hockeyspel bijbrengen.
G-hockey
Er spelen in dit seizoen twee G-teams. Onder leiding van een grote staf van begeleiders
komen kinderen en volwassenen met een beperking toe aan het beoefenen van hun
geliefde spelletje. Het werd wederom een mooi seizoen met veel doelpunten en heel veel
plezier.
De Brede school/ Sport.Gouda en GMHC
In januari organiseren de drie hierboven genoemde partijen wederom clinics voor basis
school leerlingen, kinderen kunnen middels een brede school activiteit ervaren wat
hockey inhoudt. Onze trainer Bart van Raalte zorgt samen met assistent trainers voor drie
mooie middagen zodat ongeveer 90 kinderen een kijkje in de wereld van GMHC krijgen.
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Sponsorzaken
Er worden diverse nieuwe sponsoren aan de club verbonden. Een kleine greep hieruit zijn
De Vries en Verburg en Private Gardens. Het blijft moeilijk om leden voor de commissie te
vinden, waardoor er te weinig tijd is om nieuwe sponsoren te vinden, iets wat van
essentieel belang is om de inkomsten van de club te verhogen, waardoor we ons
technisch kader op een hoger plan kunnen brengen en de kwaliteit van hockey binnen
GMHC over de totale breedte kunnen verbeteren. De Hooftman Clubactie, waarbij
Hooftman GMHC sponsort voor iedere verkochte Volvo, heeft 6 x 1000 euro aan
bonussen opgeleverd.

Financieel
Sinds enkele seizoenen heeft GMHC een solide financiële positie, welke nodig is om ons
grotere clubhuis te kunnen bekostigen en vervanging van de velden mogelijk te maken.
De vereniging beschikt over voldoende liquide middelen en het eigen vermogen is in de
afgelopen seizoenen sterk verbeterd. Aandachtspunten zijn met name het terugdringen
van de hoeveelheid contant geld binnen de vereniging en het verbeteren van het
rendement op de bar.
In lijn met de werkwijze van vorig seizoen is bij het opstellen van de begroting gebruik
gemaakt van input uit alle commissies via de bestuursleden. Dit zorgt voor een goede
budgetbeheersing en een beperkte afwijking tussen realisatie en begroting.
Bij de start van het seizoen bestond de financiële commissie uit Irene van de Leur
(penningmeester), Annemieke Rozendal (facturatie en betalingen), Petra Goris
(contributie-incasso) en Monique van de Haar (boekhouding).
Monique heeft haar taken m.b.t. boekjaar 2013/2014 in het najaar afgerond en het
takenpakket m.i.v. boekjaar 2014/2015 overgedragen aan Auke Meij. In juni 2015 heeft
Gerdien Blijleven de administratieve taken m.b.t. facturatie en betalingen van Annemieke
overgenomen.
Jan-Dirk van den Hoef, Saskia Imming en Robert Roos hebben de kascontrole uitgevoerd.
Dit is het tweede jaar dat de kascontrolecommissie in deze samenstelling heeft gewerkt.
Contributie
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 juni 2014 is de contributie voor het seizoen
2015/2016 vastgesteld, waarbij de contributie met plm. 5% is verhoogd (2,5%
prijsindexatie en 2,5% verhoging t.b.v. accommodatie). Om de afronding van de
vernieuwbouw mogelijk te maken, is tijdens de ALV ingestemd met een eenmalige
bijdrage t.b.v. het clubhuis van € 15 per lid.
Uit oogpunt van het behoud van jonge senioren is bij de verwerking van de
contributieverhoging nivellering toegepast (beperkte stijging seniorencontributie en
onderscheid senioren 25- en 25+ toegevoegd). Met ingang van het verenigingsjaar 20142015 wordt de zaalhockeybijdrage verrekenend via de contributie.
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Accommodatie
Verbouw/nieuwbouw
Het verenigingsjaar 2014-2015 stond vooral in het teken van de in gebruikname van het
nieuwe clubhuis. Veel extra werkzaamheden zijn verricht, o.a. een nieuw speelveldje
voor kinderen naast veld 4 en het bestraten van het voorplein. Tevens werden o.m. een
brancard en een behandeltafel aangeschaft, nieuwe garnituur voor alle toiletruimtes
opgehangen en werd een nieuw sleutelplan in gebruik genomen.
De leden van GMHC, huurders (Nationale Sportkampen, De Goudse Waarden) en
bezoekers zijn zeer positief over het eindresultaat.
Er waren ook enkele minder aangename gebeurtenissen. Zo werd er tot twee maal toe
ingebroken en viel aan het begin van het seizoen de waterdruk regelmatig weg zodra
veld 1 besproeid werd.
Veldrenovatie
Er is door het bestuur een voorstel tot veldrenovatie uitgewerkt o.b.v. de in het
Beleidsplan verwoorde algehele verenigingsambitie. Het voorstel impliceert een realisatie
van de werkzaamheden in zomer 2016. Bij de ALV van juni 2015 bleek voor het plan
echter onvoldoende draagvlak te bestaan en kwam een sterke behoefte naar voren om
verder onderzoek te doen.
Barcommissie
De nieuwe groepen die voor afsluiten, afstorten en inkoop zorgen, als ook de barhoofden
en bardienstplanners functioneren naar wens. De commissie is nog wel naarstig op zoek
naar een voorzitter/teamleider.
Inmiddels is ook een grote vriezer aangeschaft.

Toernooicommissie
De toernooicommissie organiseert dit seizoen zes toernooien, het zaalhockeytoernooi
voor B en A jeugd in de Mammoet, het Après ski-toernooi voor de C en D jeugd, het
Kikker in je Bil-toernooi voor de E en F jeugd, de Volvo familiedag, de Benjaminslotdag en
de Jongste jeugd slotdag.

Communicatiecommissie
De overgang naar de nieuwe website heeft het een stuk eenvoudiger gemaakt om
nieuwsberichten te plaatsen en de agenda te vullen. De hele zomer zijn wekelijks foto's
gemaakt van de voortgang van de verbouwing. Deze foto's werden direct geplaatst in een
speciale rubriek op de website, zodat alle leden de voortgang konden volgen.
Dit jaar is geïnvesteerd in de uitrol van de LISA app en narrowcasting via LISA. De GMHC
app via LISA is zeer gebruiksvriendelijk en daardoor een groot succes. Narrowcasting via
LISA maakt het mogelijk een koppeling te maken met bijvoorbeeld het wedstrijdschema,
waardoor veel handmatig vullen van de schermen kan worden voorkomen.
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De commissie heeft 10 nieuwsbrieven gemaakt, die er steeds professioneler uit gaan zien
met een vaste indeling en een aantal vaste rubrieken, zoals de vrijwilliger van de maand
en de column van Hans van Raalte. Behalve naar alle leden wordt de nieuwsbrief ook
verstuurd aan alle sponsoren, relaties zoals de VSG, lokale pers en overige
geïnteresseerden.
Er is een aantal berichten in de lokale pers geplaatst, zoals over de opening van het
clubhuis en de open dag voor nieuwe leden. Bovendien is een open brief geplaatst in het
AD naar aanleiding van een artikel over controle op alcoholgebruik in sportclubs.
Het commissielid voor externe communicatie Martin de Bruin heeft halverwege het
seizoen het stokje overgedragen aan Hans van Raalte.

Evenementencommissie
Het afgelopen verenigingsjaar was een lustrumjaar en in het kader hiervan heeft de
evenementencommissie o.l.v Inge Marinus geholpen bij de organisatie van de lustrumdag
voor de senioren aan het einde van het seizoen. De wedstrijd tussen Heren 1 en de
Boekaniers zorgde voor veel vermaak op de tribune en het dinerbuffet en het
aansluitende feest trok veel belangstelling van leden en oud-leden. Speciaal voor de F-jes
kwamen er Pieten naar GMHC en konden de jongste leden van onze club meedoen met
de Pietentraining. Voor de D- en E-jeugd zijn het afgelopen seizoen gezellige ‘beach
parties’ georganiseerd in het clubhuis met DJ’s. Als afsluiting van het seizoen werd voor
de C-jeugd een barbecue annex discofeest gehouden. O.l.v. Ramon Nieuwenhoff
organiseerde de werkgroep jeugdfeesten het 16+ feest, waarin voor het eerst succesvol
met ‘alcoholbandjes’ is gewerkt.

HET IS LEUK EN GOED HOCKEYEN BIJ GMHC
Gouda, 19 november 2015
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