Algemene Ledenvergadering Hockeyclub Berlicum
Datum: 6
oktober 2020
Aanwezigen (via Teams):
20 leden en 4 bestuursleden (Robert, Joost, Natasja, Twan)
Notulist:
Twan van Eenbergen (secretaris)
Tijd:
20.00 – 22.00
1. Opening: Robert Wannink (voorzitter) heet iedereen van de club welkom. Vanwege Coronabeperkingen zijn alleen de 4 bestuursleden aanwezig in het clubhuis en hebben er 20 leden
zich aangemeld om via TEAMS digitaal aanwezig te kunnen zijn
2. Ingekomen stukken: enkele vragen/opmerkingen, die we tijdens de rondvraag zullen
bespreken
3. Vaststellen notulen ALV 2019 geen opmerkingen, dus de notulen van de ALV 2019 worden
vastgesteld
4. Financiën 2019-2020:
Het hockeyjaar 2019-2020 is toch nog met een positief resultaat van 7K geëindigd, wat een
groot compliment is vanwege de vele Corona beperkingen in het voorjaar 2020 (geen
competitie, clubhuis dicht, geen toernooien). Dit heeft een grote impact gehad op de
realisatie van het budget:
I.
Er is 24K (-55%) minder baromzet gemaakt dan begroot
II.
Er is 8K (-30%) minder sponsoromzet binnengekomen dan begroot
III.
Er is voor 17K minder ingekocht voor de bar
IV.
Er is 6K minder uitgegeven aan trainingskosten
V.
Er is 9K minder uitgegeven aan complexonderhoud
Tevens is ook de begroting getoond voor 2020-2021, waarbij vanwege Corona voorzichtig is
gebudgetteerd, zoals:
1) er maar voor 24,5K aan baromzet is meegenomen. Dit is 50% van een normale baromzet
2) er maar voor 20K aan sponsoromzet is meegenomen. Dit is 80% van een normaal seizoen
3) er is maar 11K aan inkoopkosten bar gebudgetteerd, vanwege de lage omzet
Hierdoor zullen we in het komende seizoen een verlies gaan leiden van circa 12K
In september 2020 is er een kascontrole gedaan door de kas-controle-commissie: Joost Derks
en Mark van Mensvoort. Zij hebben de ALV geadviseerd de penningmeester te dechargeren
van het gevoerde beleid 2019-2020. En dat is ook zo gebeurd.
5. Oprichting van de club van 100
Een aantal jonge ouders hebben het initiatief genomen om wederom een club van 100 op te
richten binnen HC Berlicum. De kosten hiervoor zijn 100,- per jaar.
Van deze inkomsten zullen er allerlei extra initiatieven gedaan kunnen worden voor HC
Berlicum en zal er een jaarlijkse mosselavond georganiseerd worden voor de leden van de
club van 100.
Het bestuur hiervan bestaat uit Choly van Grinsven, Annemarie Steenbergen, Bas Engelen en
Cas v.d Walle.
Verdere informatie hierover is te vinden op de website van HC Berlicum en inschrijven kan
via www.cv100.nl of via clubvan100@hcberlicum.nl

6. Bestuurswisselingen
Natasja van der Wijst stopt na ruim 10 jaar als bestuurslid technische zaken. Natasja zal een
waardig afscheid krijgen tijdens de vrijwilligersborrel, hopelijk komende februari 2021. Maar
anders spoedig daarna, zodra de huidige Corona beperkingen zijn opgeheven.
Joris de Graaf wordt voorgesteld als opvolger van Natasja en dit wordt goedgekeurd door de
ALV.
Joost Schellekens stopt na 3 jaar als penningmeester. Joost zal een waardig afscheid krijgen
tijdens de vrijwilligersborrel, hopelijk komende februari 2021. Maar anders spoedig daarna,
zodra de huidige Corona beperkingen zijn opgeheven.
Erik Blokhuis wordt voorgesteld als opvolger van Joost en dit wordt goedgekeurd door de
ALV.
7. Oprichting van een jeugdbestuur
Omdat onze club voor het merendeel bestaat uit jeugdleden (70%), willen we graag het
voorstel opperen om een jeugdbestuur op te richten. Dit om de belangen en ideeën uit deze
leeftijdscategorie goed te kunnen dienen vanuit de club.
Dit voorstel wordt goedgekeurd door de ALV.
We zoeken hiervoor 5 leden uit de A/B/C-teams, zowel jongens als meiden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij onze voorzitter, Robert Wannink, via mail:
voorzitter@hcberlicum.nl
8. Verhogen betrokkenheid bij onze club
Een aantal leden zet zich al goed in om de betrokkenheid bij onze club te verhogen.
Voorbeelden hiervan zijn:
o Actief werven van minioren door Maarten Kroef en Rene Daelmans door
basisscholen te bezoeken en daar hockey-clinics te geven
o Het ‘pimpen' van kleedkamers 5/6 in onze clubkleuren door heren-1
o Een uitgewerkt plan voor de technische commissie vol met goede initiatieven door
Leon le Blank. Hieromtrent wordt op korte termijn een verdere brainstorm-sessie
georganiseerd om te bepalen wat er gedaan zal gaan worden en vooral door WIE.
o Ons horeca-team (Juliette ten Horn, Layla Ariba en Arjen Bergsma) zijn in een
vergevorderd stadium om onze bar te upgraden
o Eric van Hensbeek is met zijn vaste vrijwilligers Adrie & Ad druk in de weer om het
complex nog mooier te maken.
o Vanuit de jongste jongensteams is er van de zomer een BBQ georganiseerd om
elkaar nog beter te leren kennen. Het bestuur was hiervoor ook uitgenodigd. Robert
en Twan heeft deze groep enthousiaste ouders (beter) leren kennen en zij op hun
beurt weer ons bestuur.
Het bestuur omarmt al deze goede initiatieven en roept alle leden hiertoe op om ook dit op
te pakken. De vereniging is namelijk niet het bestuur of de diverse commissies, maar dat zijn
wij (alle leden) allemaal
9. Rondvraag
Voor de ALV zijn er een paar vragen/opmerkingen binnen gekomen, die tijdens deze
rondvraag besproken worden.

1) er worden zorgen gemaakt over de kwaliteit en beleving van de trainingen bij onze jongste
jeugd die gegeven wordt door Hockey Werkt. Dit terwijl op deze leeftijd juist de basis gelegd
wordt voor de techniek van het hockeyen. Onze technische commissie zal dit gaan be spreken
bij Hockey Werkt.
Verder wordt er aan alle ouders gevraagd om op te treden bij het handhaven indien er
sprake is van een negatieve houding en gedrag van diverse speel(st)ers tijdens een training.
Een paar ‘raddraaiers' kunnen namelijk een training verpesten voor de rest van het team.
2) er wordt geopperd om de contributie te verhogen om zodoende het komende seizoen niet
met verlies te gaan draaien. Dit zou mogelijk zijn omdat bij omliggende clubs de contributie
lager is dan bij HC Berlicum.
Het bestuur meldt dat dit wel overwogen is, maar dat er dit seizoen geen
contributieverhoging zal worden doorgevoerd. De belangrijkste reden is dat er in het
voorjaar van 2020 door de vele Corona-beperkingen al veel minder gehockeyd is dan
gehoopt. Voor het volgende seizoen zal dit wederom overwogen worden.
3) Komt er een omni-vereniging met de voetbal- en korfbalclub?
Vanuit de gemeente worden er momenteel verkennende gesprekken gehouden met de
hockey- voetbal- en korfbalclub om in toekomst eventueel tot een omni-vereniging te komen
met een gezamenlijk clubhuis. Wél wordt onze eigen hockeyclub en identiteit gewaarborgd.
HC Berlicum staat hier constructief in, mede omdat het jaar-in-jaar-uit moeilijk wordt om de
club te runnen met het jaarlijks afnemen van het aantal vrijwilligers.
Mocht het uiteindelijk zo ver komen, dan zullen we zeker verschillende jaren verder zijn.
4) door diverse leden wordt er opgeroepen dat IEDEREEN zich actief dient in te zetten om
alle vrijwilligers-vacatures in te kunnen vullen. Binnenkort zal ieder lid hiervoor een
‘menukaart' in de brievenbus verwachten met alle open vacatures.
Speciaal is er behoefte aan meerdere bar-hoofden, anders zijn we genoodzaakt om de bar
gedeeltelijk op zaterdag of geheel op zondag te moeten sluiten. Dus meld je aan via
horeca@hcberlicum.nl
De vergadering sluit om 22.00

