
Conceptnotulen Algemene ledenvergadering 29-10-2018 

Aanwezig: zie presentielijst 

• Opening 20.10 uur 

De voorzitter opent, heet de aanwezigen welkom en heeft  de aanwezigen gevraagd de 

presentielijst te tekenen. Een bijzonder welkom aan de aanwezige leden van verdienste.  

• Ingekomen stukken 

Er zijn geen afmeldingen voor de ALV binnen gekomen en er zijn geen ingekomen stukken.  

• Notulen Algemene Ledenvergadering 17-10-2017 

De conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2017 worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

Middels een Kahoot quiz wordt een korte terugblik op het afgelopen seizoen gedaan.  

• TC terugblik seizoen 2017/2018 

 Nieuwe opzet selecties. Op advies van de bond vinden er geen selecties meer 

plaats voor de D-jeugd 

 Overeenkomst met de hoofdtrainer Maarten Salverda verlengd en uitgebreid 

 Afscheid van TC: Jan Roelof Meeuwes, Arjan Slag en Pamela Bonenberg 

 Nieuw in TC: Mathilde van Dam (LC meisjes D-C), Margarete de Jong (LC 

jongste jeugd) en Bram Alter (wedstrijdsecretaris)  

 We waren voor de zomer van 2018 klaar met de teamindelingen en het 

initiële trainingsschema 

 Nieuwe trainerscursus (seizoen 2018-2019) gestart door Sietske Geerards, 

met als resultaat 9 gediplomeerden! 

 Hockeypraktijk is volledig uitgerold en met alle trainers overeenkomsten 

gesloten 

 VACATURE: materiaalcommissie 

 TC Vooruitblik en plannen 2018-2019 

 

 Basistechniek MHV spelers nadrukkelijk verbeteren, met de nadruk op de (jongste) jeugd  
 Nieuwe trainers leren werken met Hockeypraktijk en verder uitdiepen mogelijkheden 

Hockeypraktijk 
 Meer transparantie voor de selecties door goed gebruik Hockeypraktijk en LISA   
 Structureel verbeteren trainersaanpak en discipline trainers en hiermee een effectievere 

training  
 Hoofdtrainer nu ook verantwoordelijk voor ondersteuning trainers en evalueren midterm 

toetsing technisch beleidskader 
 Betere materiaalondersteuning  bijvoorbeeld videotoren  
 AANDACHT VOOR LEDENWERVING (jongste jeugd)  



 Streven naar drie dames- en twee herenteams naast de veteranen. Goed coaching en trainer 
voor de veteranen 
 

 

• Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester bedankt de vorige penningmeester Marc Dubbeldam voor zijn hulp bij het 

samenstellen van de jaarrekening en doet verslag van het afgelopen jaar.   

 Positief t.o.v. begroting. Extra inkomsten:  zaalcontributie 145%, bordsponsoren 

120%, kantineomzet 112%, grote clubactie 119%. Minder kosten: Klussen en 

onderhoud 28%. Trainingsmateriaal 58% 

 Negatief t.o.v. begroting. Minder inkomsten: veldcontributie senioren 87%, 

veldcontributie A-jeugd 91%. Extra uitgaven: trainingskosten 110%, barcoördinatie 

140%, KNHB contributie 115% 

 

 Verslag kascommissie 

De kascontrole is gedaan door Arend Kuipers en Jos Groen. Er is door hen décharge verleend 

op 29-10-2018. Er waren nauwelijks verschillen en alles is verklaard.  De kascommissie 

beveelt meer transparantie op onderdelen aan. Bijvoorbeeld Feestcommissie en 

Barcommissie.  

 Begroting 2018-2019 en doelstellingen penningmeester 

 

 Grotendeels gelijk aan afgelopen jaar 

 Druk op de jeugdcontributie door te weinig aanwas 

 Hockeybelang voorop door o.a.  aandacht voor de kwaliteit van de trainingen 

 Uitbouwen succes sponsorcommissie 

 Uitbouwen succes kantinecommissie 

 Begroot resultaat + EUR 5.042,- 

 

Doelstellingen: 

 Verwerken aanbevelingen kascommissie in de administratie 

 Slimmer omgaan met kosten en afschrijvingen 

 Administratie 100% digitaal 

 Specifieke begroting per deelgebied seizoen 2019-2020 

 Meer inzicht barexploitatie 

 

• Bestuurssamenstelling 

 

De voorzitter bedankt ieder bestuurslid voor de fijne samenwerking van het afgelopen jaar.  



Harald bedankt Marc Dubbeldam en Iris Maes. Zij zijn  afgetreden per 29-10-2018. 

Herbenoemingen betreffen Harald Dinkelberg, Nienke Feenstra en Marlene Hulzebos. 

Nieuwe benoemingen betreffen  Wouter Renkema, Aja de Boer en Paul Gerard. Er zijn geen 

tegenvoorstellen ontvangen n.a.v. de uitnodiging voor deze ALV.  Bestuurssamenstelling 

vanaf  heden: 

Voorzitter Harald Dinkelberg    2021 

Vice Voorzitter Nienke Feenstra 2021 

Penningmeester Wouter Renkema  2021 

Technische zaken Olaf Agterbosch 2020 

 Secretaris  Marlene Hulzebos 2021 

PR/communicatie Aja de Boer   2021 

Algemene zaken Paul Gerard  2021 

 

• Speerpunten bestuur seizoen 2018-2019 

 

 Ouderavonden nieuwe leden i.s.m.  PR/communicatie, TC en Ik Moedig Aan 

 Werven nieuwe en behoud bestaande vrijwilligers 

 Het verder benutten van de mogelijkheden van LISA 

 Gedragscode en beleid in het kader van de wet AVG 

 Opzetten beleidsplan 2020-2024 d.m.v. bijeenkomsten en gesprekken met stakeholders 

 

 Speerpunten kantinecommissie/clubhuis 2018-2019 

 

 Beleid maken t.a.v. schoonmaak clubhuis 

 Beleid m.b.t. verantwoordelijkheid en openstelling bar 

 Scan door TeamFit om minimaal bronzen medaille te behalen d.m.v. aanpassingen 

assortiment 

 Buisjessysteem om gezond clubhuis te promoten 

 Plannen voor bouwaanpassingen clubhuis/ballenmagazijn 

 

 Ik Moedig Aan 2018-2019 

 

 Thema 2018: De Vrijwilliger 

 Acties waren: raamsticker, werving vrijwilligers, KNHB Symposium Sportiviteit en Respect 

bijgewoond 

 Thema 2019: De Vrijwilliger met speciale aandacht voor De Scheidsrechter i.s.m. de TC 

 Acties worden: ochtenden van de scheidsrechter, polsbandjes etc. 

 Moedig Aan wil professionaliseren en een stichting oprichten om het ook uit te kunnen 

dragen naar andere sportverenigingen 

 Er zijn nog vacatures! 

 



 Speerpunten PR & Communicatie 2018-2018 

 

 Actieve ledenwerving 

 Media aandacht 

 “ontvangst” nieuwe leden en ouders 

 Organisatie clinics voor BSO’s , scholen etc 

 

 

 Speerpunten Activiteitencommissie 2018-2019 

 

 Sinterklaasfeest op 28 november 

 Nieuwjaarsreceptie op 5 januari van 16.00-19.00 uur 

 Clubavond in het voorjaar i.s.m. Ik Moedig Aan 

 Pinkstertoernooi 9 juni 2019 

 Afsluiting seizoen 

 

 Sponsorcommissie 2017-2018 

 

 Inventariseren, activeren en maximaliseren 

 Er is een nieuw sponsorbeleidsplan 

 Samen hockey mogelijk maken en zichtbaar zijn bij de leden,  gezinsleden en ondernemingen 

die achter de club en haar netwerk schuilgaan 

 

 Speerpunten sponsorcommissie 2018-2019 

 

 15 nieuwe bordsponsoren, mouwsponsor jeugd, meer dan twee sponsorbijeenkomsten, 

zichtbaarheid sponsoren vergroten,  sponsor eerste seniorenteams 

 

 Vastgoed 2017-2018  

Arend presenteert de jaarrekening van de stichting Vastgoed en de begroting van het nieuwe 

seizoen.   

 Presentatie arbitragecommissie door Jan Roelof 

 

 Opleiden en begeleiden van clubscheidsrechters 

 Opgeleide clubscheidsrechters  

2017-2018 : 46, 2018-2019: 31 

 Totaal 202 clubscheidsrechters (59 senioren, 129 junioren, 14 overig) 

 Doelstelling: 

Clubscheidsrechters fluiten twee klassen lager dan ze zelf spelen 

 Uitdaging: 

Bemensen van 300 wedstrijden per jaar (230 veld, 70 zaal) 

Meer ouders en coaches een CS kaart laten halen 

 Plannen: 



Opfrissen cursussen arbitrage 

Briefings veld- en zaalhockey 

 Ons devies naar coaches, spelers en publiek: Accepteren, accepteren en accepteren! 

 

      

 

Rondvraag en opmerkingen leden  

Voorzitter Harald uit zorgen over het nieuwe veld en de rol van de gemeente. Gelukkig helpt de 

Stichting Vastgoed hierbij. We moeten leden blijven behouden. We willen toegankelijk zijn voor 

iedereen.  Straks wordt hockey weer een elitesport.  

Er is behoefte aan een map met instructies voor achter de bar en de schoonmaak hiervan ndat er 

gebruik  van de bar is gemaakt.  

Judith geeft aan dat er winst te behalen is met de schoonmaak. Zij gaat hier een plan voor maken. 

Eric de Boer ziet graag een uitsplitsing tussen de kosten die voor senioren en junioren worden 

gemaakt. Eric vraagt ook naar de verlichting van het veld. Deze lamp moet zo snel mogelijk  

vervangen worden.  

Karlijn van Scheijen geeft aan dat er tijdens de zaalcompetitie kinderen uitgeroosterd worden , 

terwijl er wel volledige contributie betaald wordt.  Dit punt komt op de eerstvolgende BV.  

Richard Bruins vraagt of TC beleid heeft om coaches te begeleiden. Olaf zal het coach Bijdehandje 

mailen aan Richard. Olaf en Margarete gaan nog in gesprek met Richard.  

Maarten geeft als hoofdtrainer van MHV informatie over de trainingsaanpak. Er gaat gestart 

worden met hockeypraktijk i.v.m. de structuur, goede opleiding en begeleiding trainers. Mick geeft 

aan dat er met stoppen/slaan nog winst te behalen is. Bij de aaltraing wordrt aandacht gevraagd 

voor de keepers.  Zij gaan ook een eigen zaaltraining krijgen.  

 

Einde vergadering 22.33 uur 

 


