Algemene Ledenvergadering Hockeyclub Berlicum
Datum:
Aanwezigen:
Notulist:
Tijd:

1 oktober 2019
20 leden en 5 bestuursleden (Robert, Ton, Joost, Natasja, Twan)
Twan van Eenbergen (secretaris)
20.00 – 21.00

1. Opening: Robert Wannink (voorzitter) heet iedereen van de club welkom
2. Ingekomen stukken: geen
3. Vaststellen notulen ALV 2018 geen opmerkingen, dus de notulen van de ALV 2018 worden
vastgesteld
4. Financiën 2018-2019:
Het hockeyjaar 2018-2019 is nagenoeg break-even verlopen en met een klein plusje
geëindigd. Hierbij waren zowel enkele mee- als tegenvallers t.o.v. de begroting:
I.
Er zijn een paar éénmalige kosten geweest, zoals het omwaaien van de ballenvanger
en beschadiging aan de auto, waarop de kampioenenhuldiging plaatsvond
II.
De opbrengst bar is 5K hoger uitgekomen dan begroot
III.
DE trainingskosten zijn wederom gestegen t.o.v. afgelopen jaar. Dit vanwege een
teruglopend aantal vrijwilligers die trainingen wil geven.
Tevens is ook de begroting getoond voor 2019-2020, die veelal overeenkomt met de
resultaten van het afgelopen hockey seizoen. Echter we ontkomen er dit jaar niet aan, om
zowel de contributie te verhogen voor elk lid met 10,- én de selectiebijdrage te verhogen met
25,- per lid van de selectie. Hierover meer uitleg in het volgende bullit. De ALV heeft de
begroting voor 2019/2020 goedgekeurd, dus inclusief de contributie- en prestatieteam
toeslagen.
In september 2019 is er een kascontrole gedaan door de kas-controle-commissie: Joost Derks
en Erik Blokhuis. Zij hebben de ALV geadviseerd de penningmeester te dechargeren van het
gevoerde beleid 2018-2019. En dat is ook zo gebeurd.
5. Contributie- én selectiebijdrage verhoging
Er is uitvoering stil gestaan bij de verhoging van de algemene contributie én die van de
prestatieteams.
 De afgelopen 3 jaar is de contributie niet verhoogd, maar verschillende kosten voor
het materiaal, inkoop en onderhoud wel. Deze 10,- kan daarom gezien worden als
‘inflatiecorrectie'.
 Met de verhoging van 25,- per lid van een prestatieteam worden zelfs niet alle extra
kosten gedekt die we hebben voor een prestatieteam. De grootste reden hierachter
is de enorm oplopende kostenpost voor trainingen. Zowel die van HockeyWerkt, als
van eigen trainers die we betalen. En dat in combinatie met een teruglopend aantal
leden van de club.
We hebben onze contributie en toeslag voor een prestatieteam vergeleken met omliggende
club en blijven hiermee nog steeds aan de onderkant qua bedragen hiervoor. Dit willen we
ook graag zo houden in de toekomst, maar daarvoor is wél een hogere
vrijwilligersparticipatie noodzakelijk. Dus kom in actie en geef je op als vrijwilliger voor onze
mooie club via vrijwilliger@hcberlicum.nl

6. Bestuurswisselingen
Ton de Kroon stopt na 10 jaar als bestuurslid complexbeheer. Ton zal een waardig afscheid
krijgen tijdens de vrijwilligersborrel komende februari 2020.
Het bestuur heeft al diverse mensen gepolst om Ton op te volgen in het bestuur, maar helaas
heeft zich nog niemand bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen.
Willen we onze accommodatie, materialen, velden én goede relatie met de gemeente goed
houden, dan is er echt op korte termijn een opvolger nodig. De andere bestuursleden zullen
dit niet er ook nog bijdoen...
Ton heeft het super goed achtergelaten, heeft een fijne groep vrijwilligers voor de materialen
en onderhoud van het terrein én blijft beschikbaar om mee te sparren voor advies of grote
projecten te doen.
Dus, KOM OP, en benader iemand van het bestuur als jij diegene bent die deze taak op zich
zal nemen voor onze mooie club.
7. Rondvraag
Verschillende goede initiatieven en ideeën zijn voorbij gekomen tijdens de rondvraag. Echter
op het punt van “en welke vrijwilliger zal dit dan gaan oppakken?" Was op deze avond nog
geen antwoord op gekomen.
Het bestuur juicht deze initiatieven zeker toe, maar vraagt ook tevens om met een
vrijwilliger/groep van ouders te komen, die dit dan verder wil oppakken.

De vergadering sluit om 21.00

