Verslag verenigingsjaar juli 2016 - juni 2017
Bestuur
Bij de start van het seizoen bestaat het bestuur uit: Chris Boeijinga (bestuurslid algemene
zaken), Marc van Iersel (secretaris), Christiaan de Waal (bestuurslid hockeyzaken), en
Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie)
In de algemene ledenvergadering van december 2016 treedt Suki van den Heuvel Rijnders
als bestuurslid activiteiten en in de algemene vergadering van juni 2017 treedt Tjerk van
Nieuwborg toe als bestuurslid niet elftalhockey en werkgeverschap. Tijdens de
bestuursvergadering van 31 mei 2017, wordt door het bestuur unaniem besloten Chris
Boeijinga als Voorzitter van GMHC aan te stellen.
Aan het eind van het seizoen bestaat het bestuur uit: Christiaan de Waal (bestuurslid
hockeyzaken),Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie), Chris Boeijinga
(voorzitter), Marc van Iersel (secretaris), Tjerk van Nieuwborg ( bestuurslid niet
elftalhockey en werkgeverschap) en Suki van den Heuvel Rijnders als bestuurslid
activiteiten.
Er zijn 3 algemene ledenvergaderingen gehouden, t.w. op 7 december 2016, op 8 februari
2017 en op 14 juni 2017.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie bestaat uit Robert Smithuis. De vertrouwenscontactpersoon is
er voor leden, die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag
en hier met iemand over willen praten of advies willen hebben. Hij kan ook het bestuur
adviseren. Dit seizoen zijn er drie meldingen gedaan. GMHC is op zoek naar een extra
commissielid.

Beleidsplan 2015-2020
Het beleidsplan kent een vijftal aandachtgebieden
- Leden
- Hockey
- Sociaal recreatief
- Accommodatie
- Verenigingsorganisatie
Voor elk aandachtsgebied is een doelstelling bepaald en in de uitwerking ervan zijn
actiepunten beschreven. Door een gebrek aan bestuursleden is een achterstand opgelopen
t.a.v. het halen van de doelstellingen. Het bestuur is bezig de doelstellingen opnieuw te
definieren en zo een aangepast beleidsplan verder uit te voeren. Dit zal op zijn vroegst pas
in seizoen 2017-2018 plaatsvinden.

Leden
Op de peildatum van de KNHB (31 oktober 2016) had GMHC 800 leden, waarvan 292
heren/jongens en 508 dames/meisjes. Verdeling senioren: 61 heren en 46 dames. Er
waren 11 niet spelende leden. De G groep bestond uit 13 leden, 9 heren en 4 dames.
De trim/trainingsgroep bestond uit 22 heren en 67 dames.

Hockeyzaken
Inleiding
Dit seizoen speelde in totaal 19 heren/ jongens teams, 57 dames/ meisjes en 1 mixed Ghockey team. Deze 56 teams werden allemaal getraind door in totaal meer dan 90 trainers,
waarvan 5 betaald en 50 vaste vrijwilligers en gecoacht door meer dan 57 coaches en
bijgestaan door meer dan 60 teammanagers. Verder werden de wedstrijden gefloten door
ruim 250 scheidsrechters.
Kampioenen
Het seizoen 2015-2016 heeft GMHC vier veldkampioenen opgeleverd, JA2, JB2, G-hockey
en ook de trimhockeyers. Stuk voor stuk prachtige teamprestaties die tijdens de BBQ van
12 juni door het bestuur onder de aandacht zijn gebracht.
Zaalhockey
Uiteindelijk namen 46 teams deel aan de competitie en werden er drie kampioenschappen
behaald door respectievelijk MA1 en JB2 en MB1. De zaalhockeycommissie heeft een zeer
goede prestatie geleverd, door met weinig middelen toch iedereen een paar trainingen te
geven. Voor het seizoen 2017-2018 zal het budget verhoogd worden om zaalruimte voor
extra trainingen te kunnen inkopen.
Organisatie
Vanaf vorig seizoen wordt er gewerkt met nieuwe doelstellingen verwoord in het technisch
plan. Onder leiding van het bestuurslid hockeyzaken streeft men er naar de komende vijf
jaar deze doelstellingen te realiseren.
Ook dit seizoen werd er weer veel aandacht besteed aan opleiden. Coaches en trainers
volgden weer “verplichte” cursussen, zodat de basiskennis voor respectievelijk het coachen
en geven van trainingen aan onze jeugd op het minimale niveau is.
Jongste Jeugd
De Jongste jeugd maakt weer een mooi seizoen door. Het enthousiasme van de trainers,
jongste jeugd commissie en communicatiecommissie zorgt voor een goede aanwas.
Junioren
Bij de junioren speelden JA1 topklasse en MB1 sub-topklasse, een zeer goede prestatie.
De overige teams sloten weer mooi op sterkte aan en weten allemaal het maximale uit de
spelersgroep te halen.
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Senioren
We spelen dit seizoen in de herenlijn in totaal met 4 teams: 2 heren senioren, één
veteranen en één veteranen LA team (combiteam Gouda Waddinxveen). Bij de dames
spelen 3 teams mee.
Funkey
Wederom wordt er dit seizoen funkey aangeboden, het initiatief dat vorige seizoenen werd
genomen was een groot succes. We gaan dit de komende seizoenen proberen te
continueren.
G-hockey
Er speelt dit seizoen één G-team. Onder leiding van een staf van enthousiaste begeleiders
komen kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking toe aan het beoefenen
van hun geliefde spelletje. Het was wederom een mooi seizoen met veel doelpunten, heel
veel plezier en natuurlijk het kampioenschap.
Om meer continuïteit te krijgen blijven we kijken hoe we de G-hockey beter in de club
kunnen borgen.

Sponsorzaken
De sponsorcommissie heeft in seizoen 2016-2017 nog steeds te weinig commissieleden, dit
vertaalt zich uiteindelijk in het onvoldoende aandacht kunnen geven aan de huidige
sponsoren en acquireren. Het blijft moeilijk nieuwe commissieleden te vinden om de
sponsoractiviteiten op het gewenste niveau te krijgen.
Aan het eind van seizoen 2016-2017 bestond de commissie uit drie actieve leden.

Financieel
Seizoen 2016/2017 is met een klein positief resultaat afgesloten, terwijl een verlies was
begroot. De oorzaak hiervan is gelegen in een aantal meevallers, maar ook een verbeterde
bar-opbrengst. Bestuurlijk is gekozen voor een (binnen het budget passend) maximumbedrag voor de huur van twee velden die van SKG worden gehuurd. Aan het begin van het
boekjaar werd de vereniging geconfronteerd met een aantal kosten die niet bekend waren,
maar voortvloeiden uit onduidelijke afspraken in het verleden. Hierop zijn contracten tegen
het licht gehouden en -waar nodig- beëindigd. Aan de inkomstenkant wordt (naast de
betere inning van sponsorgelden) streng toegezien op de betaling van de contributie: no
pay, no play. Ook is aanvang gemaakt met het doorbelasten van boetes aan de betreffende
teams. Met de verschillende maatregelen is invulling gegeven aan de aanbevelingen vanuit
de kascommissie 2015/2016. Het is zorgwekkend en vanuit governance-oogpunt ook
onwenselijk dat GMHC al een jaar geen penningmeester heeft en dat deze taak nu wordt
waargenomen door de voorzitter. De financiële commissie heeft een belangrijke rol
vervuld in het op orde houden van de financiële administratie. Petra Goris en Auke Meij
hebben hun functie neergelegd en hun taken overgedragen. Frank Uijlenbroek is inmiddels
toegetreden tot de financiële commissie. Saskia Imming en Jan Dirk van de Hoef hebben als
kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd.
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Contributie
De laatste jaren is de contributie fors verhoogd en daarom wordt deze dit seizoen alleen verhoogd
met de inflatie van 1 %. De kosten van de jongste jeugd slotdag, welke verplicht is, wordt
opgenomen in de contributie voor deze categorien. De contributie voor de G-hockey wordt
verlaagd naar EUR 100,--, dit om hockey voor deze groep bereikbaar te houden.

Accommodatie
Clubhuis
Stond de afgelopen jaren vooral in het teken van de afronding van de
verbouwing/nieuwbouw van ons clubhuis, nu is het wat rustiger geworden. Door het
plaatsen van nieuw meubilair, nieuwe groene en witte stoelen en kussens voor de
loungehoek heeft ons clubhuis een betere sfeer en uitstraling. Verder wordt er elk seizoen
weer veel aandacht besteed aan onderhoud om het clubhuis in goede staat te houden.
Bijvoorbeeld de schoonmaak en de zorg voor de (brand)veiligheid.
Veldrenovatie
Een werkgroep samengesteld uit afgevaardigden van SKG en GMHC heeft de verschillende
mogelijkheden die er zijn om de velden te renoveren verder onderzocht en dit resulteerde
in een voorstel dat aan het bestuur en uiteindelijke tijdens de A.L.V. van 22 decemer 2015
met algemene stemme goedgekeurd is nl: het starten van het proces ter vervanging en
‘upgrading’ van veld 1 en 2 in de zomer van 2017. De voorbereidingen voor de renovatie
zijn door een groep vrijwilligers enthousiast opgepakt, zodat de aannemer zonder
problemen, direct na het seizoenseinde kan beginnen aan de aanleg van de 2 nieuwe
velden te weten 2 semi-watervelden, waarbij veld 1 ook nog voorzien wordt van een
sporttechnische laag, alsmede de vernieuwing van het hekwerk en betegeling rond de
velden. Door teamacties en persoonlijke acties is ook nog extra geld opgehaald.
Veld 3 blijft , gezien de eenvoudige toegankelijkheid, een permanent punt van aandacht
i.v.m. hangjongerenproblematiek. Veel ongewenste zaken, zoals kapotte netten, glas in de
dugouts en op het veld, gesloopte afvalbakken etc. blijven een zorgenpost, waarover
GMHC regelmatig overleg heeft met de gemeente en Sport.Gouda.
Barcommissie
De bar functioneert naar wens, afsluiting, afstorten, inkoop, bardienstplanning en
barhoofden gaat prima. Het bestuurslid activiteiten is nu voorzitter/teamleider. De
bezetting met o.a. barhoofden is een aandachtspunt. Het bestuur bestudeert op dit
moment de mogelijkheden en komt volgend seizoen met een voorstel. Van de
mogelijkheid een maaltijd te nuttigen in het clubhuis wordt enthousiast gebruik gemaakt.
De prijskwaliteit verhouding is dan ook zeer goed.
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Toernooicommissie
De toernooicommissie organiseert dit seizoen vier toernooien, het zaalhockeytoernooi, de
seizoen opening, de jongste jeugd slotdag en de Volvo familiedag. De toernooicommissie is
naarstig op zoek naar uitbreiding, zowel organisatorisch, de handjes die rond en op de
toernooidagen de zaken regelen, als structureel.

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie heeft 10 nieuwsbrieven uitgegeven die door Hans van Raalte
worden geredigeerd en voor een gedeelte geschreven; deze zien er steeds professioneler
uit door een aantal vaste rubrieken. De nieuwsbrief wordt ook verstuurd naar sponsoren,
lokale pers en overige geïnteresseerden. De communicatiecommissie heeft 3 nieuwe leden,
zij zijn enthousiast bezig om GMHC beter te positioneren op social media en andere
nieuwe communicatiemiddelen en de nieuwsbrief te moderniseren, zowel als lay-out en de
manier waarop deze verspreid wordt.

Evenementencommissie
Het afgelopen verenigingsjaar stonden de traditionele Pietentraining voor de F-jes en de
Funkeys op de agenda en zijn er voor de D- en E-jeugd gezellige feesten georganiseerd in
het clubhuis met goede Dj’s. Het organiseren van een feest voor de C-jeugd bleek ook dit
jaar lastig omdat deze groep niet zo warm lijkt te lopen voor feesten. De nieuwjaarsborrel
is altijd een gezellige manier om elkaar na de feestdagen te ontmoeten en elkaar weer het
beste te wensen. De grote klapper afgelopen seizoen was het Guilty pleasures feest voor
senioren. Er werd volop gedanst op de muziek en de sfeer was geweldig! Dit begint een
mooie traditie te worden.
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