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Opgericht 29 februari 1960

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 november 2011
1.

Opening
20.05

2.

Vaststellen agenda
Bert van de Berg wil voorstellen dat het punt Wijziging statuten en het huishoudelijk reglement wordt uitgesteld.
Deze behoren 5 dagen van te voren ter inzage aangeboden te worden aan de leden.
Trix Vogelaar stelt voor om het punt wel te bespreken en voor te leggen aan de vergadering. Dan kan de
vergadering alsnog beslissen om wel of geen besluit te nemen in deze.
De voorzitter neemt het voorstel van Trix Vogelaar over om het punt te laten staan. Na de toelichting kan er
alsnog een beslissing genomen worden.
De vergadering stemt in, maar wil geen beslissing nemen.
Dinand Legtenberg vraagt of er wijzigingen inzitten waar nu een beslissing over genomen móet worden, omdat
bepaalde zaken anders geen doorgang kunnen vinden.
Lex Schreuder stelt voor het punt te laten staan en straks een beslissing te nemen.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Afmeldingen ontvangen van Anita Eijsink, Kees Leijdekkers, Monique van Dongen, Cees van Zutphen, Marielle
Vaarhorst, Frans Kessels, Teunie Visser, Lorraine Caudron, Ellen Quee, Constant en Caroline van de Riet, Fam.
Klarenbeek, Marjan Barneveld en Ingrid Walhof

4.

Notulen algemene ledenvergadering van 24 november 2011
Geen opmerkingen, notulen vastgesteld

5.

Jaarverslag secretaris en commissies seizoen 2011-2012
Jaarverslagen geen opmerkingen, alle onderdelen vastgesteld

6.

Financieel verslag jaarverslag penningmeester seizoen 2011-2012
Johan licht het financieel verslag toe. Hoofdsponsor Rabobank heeft een contract voor 3 jaar afgesloten.
Erik van Scherpenzeel vraagt wat er op de lange termijn gebeurd met de voorzieningen. Dit is onder andere
gespaard voor onderhoud. Hoe hoog moet dit in de komende jaren zijn? Het bestuur heeft daar nog geen idee
van. Dit ligt aan de toekomstige onderhoudskosten.
Dit bedrag zal in de komende 10 jaar vrijvallen, op een bepaald bedrag na dat moeten blijven staan voor
onderhoud.
Bert van de Berg geeft aan dat het toch ook sneller zou kunnen vrijvallen. Dat zou inderdaad kunnen.
De voorzitter vraagt aan de vergadering wat te doen met het resultaat; voorstel is dit toe te voegen aan het eigen
vermogen.
Sandra Schrooyen vraagt wat het alternatief is. De voorzitter geeft aan dat je voor een specifiek doel zou kunnen
gebruiken.
De vergadering stemt erin toe het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.

7.

Verslag kascommissie
Erik van Scherpenzeel neemt het woord als senior kascontrole commissie lid.
De cijfers zijn goed, maar de commissie zou ook graag een aantal kengetallen willen zien.
Kengetallen ten opzichte van andere verenigingen, ten opzichte van het aantal leden.
De voorzitter geeft aan dat we het nu alleen kunnen vergelijken met cijfers van de afgelopen jaren.
Verenigingen publiceren hun cijfers niet, dus vergelijken met anderen is erg lastig.
Zijn er richtlijnen bij de KNHB, vraagt Erik van Scherpenzeel?
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Lex Schreuder geeft aan dat we als vereniging zeer blij mogen zijn met deze penningmeester en stelt voor om het
bestuur decharge te verlenen. De ledenvergadering stemt hiermee in.
8.

Benoeming kascommissie
Erik van Scherpenzeel als senior treed af. Lex Schreuder blijft nog een jaar. Sandra Schrooyen treed toe aan de
kascontrole commissie.

9.

Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft aan dat Maura Rijssemus al een tijdje als waardig opvolger van Aafke Nibbelink fungeert.
Stemt de vergadering in met de toetreding tot het bestuur. De vergadering stemt toe met een applaus.

10. Begroting seizoen 2012-2013
Eric van Scherpenzeel: Is er rekening gehouden met de opening van het nieuwe clubhuis?
In deze begroting is er nog geen rekening mee gehouden.
We kunnen hier bescheiden aandacht aan geven, zonder dat dit grote problemen zal geven.
De begroting is vastgesteld.
11. Contributieverhoging seizoen 2013-2014
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met 5 procent.
Dit in verband met de verhoogde bondsbijdrage (2,5%), btw-verhogingen, verhoogde kosten voor energie.
In vergelijking met andere hockeyclubs zitten wij aan de lage kant, ten opzichte van andere sportclubs zitten we
aan de hoge kant.
De ledenvergadering geeft aan dat we vorig jaar ook al verhoogd. Bestuur: dit is al 2 jaar geleden.
Werner Haafkes en Erik van Scherpenzeel; Waarom verhogen in deze tijden, we krijgen nu al geen jongens
binnen.
Anne Jongsma geeft aan dat er meer trainers van buitenaf moeten worden aangetrokken, dit kost extra geld.
Esther Palmans; verhoogd de bond ieder jaar haar bijdrage? Bestuur: dit wordt ieder jaar geïndiceerd.
We kunnen hiertegen ageren bij de bond, maar zullen dit nu moeten betalen, daar kunnen we niet onder uit.
Sandra Schrooyen stelt voor om een opmerking toe te voegen op de factuur aan de leden over het geven van een
vrije gift.
Dinand Legtenberg stelt voor om E en F jeugd te ontzien van contributieverhoging.
De voorzitter vat samen dat er vanuit de vergadering protest komt op de verhoging en wil overleggen met het
bestuur. Stelt een kleine pauze voor.
De voorzitter hervat de vergadering. Wij kunnen leven met een verhoging van 2,5% i.v.m. de bondsbijdrage en de
belastingverhoging. Wij voorzien wel dat er in verband met uitbesteding schoonmaak, verhoging energiekosten,
in de komende jaren alsnog een verhoging zal moeten plaatsvinden.
Werner Haakes vraagt of we niet kunnen bezuinigen? De voorzitter vraagt waar we kunnen bezuinigen?
Bert van de Berg: waarom het resultaat niet ten bate van de leden. We kunnen dan na de bouw wel weer zien.
Esther Palmans: waarom kan er niet op energie bespaard worden? Er zijn zoveel aanbieders op de markt.
Erik van Scherpenzeel: waar is de begroting die dit ondersteunt? De begroting die er nu ligt ondersteunt niet de
verhoging die het bestuur voorstelt.
Bestuur: We willen een goede financiële ondergrond hebben voor de komende jaren. Stijgende kosten op het
gebied van trainers, energie willen we voor zijn.
Erik van Scherpenzeel wil een exploitatieoverzicht zien, zodat het bestuur kan aantonen waarom deze verhoging
nodig is.
Frans Koop vraagt wat de inflatiecorrectie is. Geen verhoging betekent eigenlijk achteruitgang.
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De voorzitter wil tot een stelling komen.
Zijn er tegenvoorstellen uit de vergadering;
De verhoging van 2,5% van de contributie wordt vastgesteld.
12. Wijziging statuten / huishoudelijk reglement
Waarom nieuwe statuten en huishoudelijk reglement?
- Huidige statuten dateren uit 1983
- Praktijk is op een aantal punten anders
- Rol KNHB komt niet naar voren
- HHR dateert uit 1989 + wijziging 2003
- HHR past niet goed bij hernieuwde statuten
Trix Vogelaar bespreekt de procesgang en de belangrijkste punten waar de statuten en het HHR zijn veranderd.
De voorzitter bedankt Trix Vogelaar voor het vele werk dat zij hiermee heeft gedaan.
Werner Haafkes; over open eindjes moet dan toch ook nog een beslissing genomen worden
Sandra Schrooyen; wat kan de rol van ouders binnen de vereniging zijn.
Ouders hebben geen stemrecht in de ledenvergadering. Ouders kunnen wel deelnemen in het bestuur en hebben wel
een stem in het bestuur.
Bert van de Berg geeft aan dat de statuten de basis zijn van de vereniging. Hierover moet je niet overhaast een
beslissing nemen.
Het bestuur neemt dit voorstel over en zal in het voorjaar een nieuwe vergadering beleggen.
Leden krijgen de beslisstukken toegestuurd (of op de site) zodat er in een volgende vergadering snel over beslist kan
worden.
Bert van de Berg geeft aan dat er natuurlijk over alle punten beslist/ getwist kan worden.

13. Stand van zaken nieuw accommodatie
Henry Vorkink geeft aan hoe het er nu voor staat en blikt niet terug op afgelopen jaar, daarin is niet heel veel gebeurd.
Volgens de meest optimistische planning kan er in maart gestart worden met de bouw. De nieuwe kantine kan dan
klaar zijn met de start van het nieuwe seizoen. Henry laat een aantal impressie plaatjes zien hoe de kantine er uit
komt te zien.
Sandra Schrooyen vraagt of het met dit dak nog mogelijk is om zonnepanelen aan te leggen. Ja dat kan, aldus Werner
Haafkes.
Lex geeft aan dat aanspraak op het schoolfeestpotje voor 31 december gedaan moet worden.
Dinand Legtenberg vraagt of we de buurt al hebben ingelicht over de huidige plannen. Wellicht kunnen zij ons ook
steunen in de parkeersituatie.
Hekwerk; is dat voor de gemeente of is dit ons pakkie an? Er is wel een kostenpost opgenomen voor het hekwerk.
Deel van het hekwerk is in de begroting van Werner Haafkes meegenomen.
De gemeente zal ons huidige pand z.s.m. willen slopen omdat de sanering voor asbest subsidie in 2014 afloopt.
14. Rondvraag
Ans Vorkink wil graag weten hoe de stand van zaken is omtrent de scheidsrechter cursus. Waarom loopt deze nog
niet. Volgens Klaas de Jong moeten we wachten op een toewijzing van iemand van de bond. Volgens Ans is dit niet
nodig. We hebben hard nieuwe scheidsrechters nodig, anders gaan er mensen uit ons huidige bestand lopen!!!
Klaas de Jong zal dit oppakken.
Lex Schreuder vraagt hoe het met de schade van hockeybal door de kas van de familie Bonté. De penningmeester zal
dit oppakken.
13. Sluiting
22.55 uur
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