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ALGEMENE LEDENVERGADERING HOCKEYCLUB BERLICUM 

Datum  : 22-9-16 
Aanwezigen : 17 leden(zie lijst)  + 6 bestuursleden (zie lijst aanwezigen) 
Afwezig (mkg) : Steffie van Dijk, Nick van Driel, Thijs v.d. Veerdonk 
Notulist : Annemarie van den Heuvel 
Tijd  : 20.00-22.20 

 
1. Opening: Rien heet iedereen van harte welkom. Fijn dat er zo’n hoge opkomst is. 

 
2. Ingekomen stukken: geen 

 
3. Mededelingen: afmeldingen met kennisgeving 

 
4. Vaststellen notulen ALV 2015 + AVL 7-4-16: 

ALV 23-9-15: geen opmerkingen. Notulen wordt vastgesteld 
ALV 7-4-16: Aanwezigen niet vermeld, maar voldoende leden om te stemmen. 
- “Delen van de lening worden al afgelost”: opmerking van Martijn.  
- Notulen worden vastgesteld.  

 
5. Financiën 2015-2016:  

- is verlopen zoals we begroot hadden (geen grote clubactie, geen subsidie ecotax) 

Uitgaven: zijn volgens verwachting van de begroting 
- Gas/water/licht: kosten vielen mee (nieuwe CV ketel, zonnepanelen, verdeelkast.) 
- Zaalhuur 

 
Geïnvesteerd in: Nieuw kassasysteem, Materiaal onderhoudsploeg 
Positief resultaat €3800,-  -> aan liquide middelen toegevoegd. 
Doelstelling: zuinig aan doen. Deze doelstelling is bereikt. 
Kascontrole: goedkeuring van de kascontrole commissie. 
 
Renee Moussie: graag een volgende ALV een financieel overzicht te geven aan de 
leden vooraf aan de vergadering. Dit punt nemen we mee voor een volgende ALV.  

Contributie: contributie blijft zoals in ALV in het voorjaar is vastgesteld.  

Afkoop vrijwilligerstaak is mogelijk en is tijdens Let’s Roll bekend gemaakt. Rekening 
hiervoor zal gestuurd gaan worden in april sturen.  Gewenst is dat mensen zich 
inzetten als vrijwilliger. Gedurende het hele jaar mensen benaderen.  

6. Bestuur 
Steffie stopt als bestuurslid met de Horeca. 
Bianca stopt met het secretariaat en neemt als bestuurslid de Horeca over. 
Annemarie nieuw bestuurslid, secretariaat. 
Rien; voorzitter. Ton; complexbeheer. Natasja: techniek. Yvette: financien. 
Allen aanwezigen stemmen in met de nieuwe bestuurssamenstelling. 
 

7. Financiën 
Begroting 2016-2017 wordt toegelicht:   
- Nieuw kunstgrasveld (voorfinanciering->toename rentelast->toename aflossing) 

Een deel is mee gefinancierd om de rentelasten te betalen.  
- Meer leden, meer KNHB kosten 
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- Meer onderhoudskosten 

Contributie verhoging is in april al vastgesteld in de ALV. 
Opbrengsten: meer teams (o.a. verteranen en nieuwe jeugdteams) 
Doelstelling komende 5 jaar: sober financieel beleid 
 

8. Technische commissie  
Doelstelling: Focus op senioren, Balans, Plezier 
 
Sheet Beleid& Organisatie: 
- Grootser Urban Hockey: via jongens weer meer leden 
- Remco nieuwe trainingscoördinator (opvolger van Bowie) 

Sheet coördinatie:  
- Alle leeftijden: krijgen zelfde training 
- Waarom wordt HockeyWerkt ingezet?: anders krijg je de trainingen niet rond.  
- 3 okt Train de trainer coach avond 
- HockeyWerkt biedt hockeyschool aan op maandag, 6-13 jr (tegen betaling) 
- Keeperstraining: vanaf jongs af aan stimuleren/keepen is cool 
- Zaalhockey: i.v.m. sloop zaal kunnen we niet me doen aan reguliere competitie. 

HBH toernooi: voor junioren team zaalhockey in Heesch en Heeswijk-Dinther wel. 
- Scheidsrechters: Veel teams en te weinig scheidsrechters.  

ARBITRAGEPLAN 
Meer scheidsrechters opleiden: scheidsrechters cursus (Examen 3 oktober) 
Boetes: gele en rode kaarten boetes zullen verhaald worden op spelers vanaf 16 
jaar.  

- Fluiten: alle teams verantwoordelijk gemaakt om te fluiten. 
Als team mag je zelf afspreken wie er gaat fluiten. Als je er niet bent(1e keer) dan 
wordt je opnieuw ingedeeld.  

- Voorstel Scheidsrechterspoule opstellen en afkopen voor €5,- 
Opmerkingen van leden; 
• Misschien is afkopen van €5,- te weinig -> €15,-  en dan €10,- naar de fluiter 
• Afhankelijk van welke wedstrijd 
• Misschien verschil in zaterdag en zondag maken 
• Opletten dat je geen club van afkopers wordt. 
• Nadeel: als club er tussen zit, dan geef je een vergoeding. Dit mag  niet als 

club.  
 

Sheet Conclusies  
• We maken mooie stappen, maar het kan altijd beter  
• Beoordelingsformulieren worden vereenvoudigd en geautomatiseerd via Lisa 
• Communicatie kan nog beter 

 
Wij zijn op de goede weg:  

• Beleidsmatig: basis op de rit 
• Aankomende seizoen; verder technisch professionaliseren  
• Doorstroming van Jeugd naar Senioren verbeteren  
• Plezier op veld stimuleren  
• Zorgpunt: werving van vrijwilligers;  

– Meer trainers, coaches, activiteiten organisatoren, coördinator 
keepers, coördinator zaalhockey, et cetera 
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– Balans verleggen van kennis inkopen bij Hockey Werkt naar meer 
en meer zelfstandig als vereniging functioneren 
 

9. Accommodatie 
- Intensief proces geweest met de gemeente: realisatie 3e hockeyveld(1/2 veld) 
- Onderhoud sportpark door opleiding VSO 
- Materiaalcommissie: meer teams hierdoor meer uitgave 
- Reconstructie veld 2 (water/semiveld): gesprekken met de gemeente hierover. 
 

10. Horeca 
- Groep van 18 vrijwilliger. Polo shirts zijn gesponsord. 
- Pinautomaat komt (over ongeveer 4 weken) 
- Strenger beleid (betekent dus dat je betaalt voor wat je gebruikt) 
- Clubhuis wo/do/vrij avond open.Za: bar door vrijwilligers. Zo: beroep op teams. 
- Alcoholbeleid: niet voor 12.00 uur alcohol.  
- Scheidsrechters & coaches: koffie/thee/fris (geen sportdrankjes) 
- Kwaliteit en wensen formulier(nieuw): binnenkort op de website 
- Vergadermomenten: wo t/m zondag. Ma/di: koffie apparaat in bestuurskamer. 
- Bestuurskamer reserveren: agenda achter de bar. 
- Kas/voorraad: zie aparte sheets Bianca 
- Bier: contract met Heineken 
- Evenementencie: nieuwe leden in deze commissie 

 
11. Sponsoring 

- Nieuwe commissie leden 
- Doelstellingen bijna gehaald.  
- Aantal sponsorcontracten open gebroken om beter contract af te sluiten.  
- Nieuwe Shirts sponsoren jeugd. 
- Sponsorbeleid staat op de site. (was wildgroei in sponsor op shirt). 
- Belangrijk: als je team wilt sponsoren neem contact op met de sponsorcie.  
- Nieuw club-tenue: aankomend weekend zijn shirts te krijgen in clubwinkel. 
- Sponsoren-binding met HC Berlicum: komend jaar bijeenkomst voor sponsors. 

 
12. Communicatie 

Communicatieplan: Is in 2015/2016 verder opgepakt. 
Website: Nieuwe site is gelanceerd. 
Nieuwsbrief: 10x verschenen. Wordt nog steeds goed ontvangen. 
Glossy: In voorjaar verspreid. Goed ontvangen. 
Social Media: deze middelen zijn frequenter ingezet en dit is positief ontvangen. 
Narrow Casting: in 2016/2017 opnieuw opgepakt worden. 
LISA-app: vanuit club goed gebruikt. Streven dat elk lid/ouder de app gaat gebruiken. 
 
Doelstellingen 2016/2017 
Taakomschrijvingen en communicatieschema verdere invulling geven 
Nieuwsbrief; continueren en verder ontwikkelen 
Website; evalueren en aanpassen indien gewenst 
Glossy; wordt jubileum uitgave; 1x in 5 jaar 
Continueren nieuwe media &  introductie Instagram 
Stimuleren gebruik LISA-app  & MIJN HCB 
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13. Rondvraag  
- Dick: Ambulance kan die er wel door? Mogelijk fietsen elders plaatsen.  

Mogelijk een verharding achter veld 1 aanleggen voor fietsen. 
- Dick: Vrijwilligers tekort: behoefte aan invulling vacature vrijwilligerscoordinator. 

Bestuur blijft zoeken naar een geschikte kandidaat.  
- Let’s Roll/vrijwilligers:  

Overzicht Lijst van mensen die nog niets doen hebben we nu. De lijst zal naar de 
coaches worden gestuurd. Dick geeft aan om adhv lijst wel scheidsrechters te 
willen werven.  

- Peter Brosel:120 Hockeyballen gevonden. Materialen hok staat soms open. 
Ma training met HockeyWerkt: zij heeft geen sleutel. Wordt geregeld. 
Hekwerk met scherpe randen: handen open gehaald. In 2032 zou hekwerk 
vervangen gaan worden. Wordt meegenomen in bespreking met gemeente.-Ton.  

- Christy: Het hekwerk mag wel hoger. 
- Mireille: begroting graag vooraf geven. Yvette geeft aan om in het vervolg de 

begroting 1 uur voor aanvan ALV neer te leggen (niet te verspreiden) 
- Mireille: waarom zijn de jeugd-shirts nog steeds zo duur:  

Als je als team aanschaft dan 25% korting. In club shop 10% korting t/m 31-12-16 
- Mireille: wenselijk een bedrag in begroting op te nemen voor t Jubileum.  
- Cindy: waarom weer gekozen voor “van Pelt” voor kleding? Contract hebben we 

open gebroken en betere voorwaardes afgestemd. Anders betaalden we voor de 
niet verkochten shirts en dit zou erg duur zijn.  

- Kaarten (rode/gele) boete: is dit gecommuniceerd naar leden?  
- Renee: Hoeveel boetes hebben we betaald? Ongeveer 300-400 euro. 
- Magitte: is er geld voor evenementen. Ja, er is een budget. Wel graag afstemmen 

met Yvette.  
- Magitte: in winterstop wel zaalhockey maar geen training van HockeyWerkt. 

Mogelijk idee een clinic te geven of een bootcamp.  
- Cindy: Materialen zijn er nu te weinig voor zoveel teams. Graag meer pionnen en 

50 ballen p/team. Als dit dit jaar niet lukt, dan graag voor volgend jaar.  
- Martijn Heijmans: goaltjes veld 2: zijn niet meer op te hangen. Ton neemt dit mee. 
- Cindy: goaltjes buiten het hekwerk ophangen lukt niet. Is veel te zwaar. 
- Bart vd Broek: H3 heeft 8 speelers. Zouden veel fluitbeurten krijgen. Voor H3 

heeft al minder fluitbeurten dan andere teams.  
- Erwin: Wat is het beleid om meer senioren te krijgen? Wat kun je als club doen 

om meer te boeien & binden. Rien neemt deze vraag mee.  
Erwin heeft interesse in trainingscursus van KNHB. Natasja zet Erwin op lijst.  

- Vincent: Liquide middelen: is er iets verdwenen? Komt wel terug in overzichten. 
Vernieuwing sanitair graag meenemen. Gebouw is van 1992. Met gemeente gaan 
bespreken. Ton neemt deze vraag mee. 

- Renee: toejuichen dat horeca wat stikter wordt. Dit zal ook in de financiën wat op 
gaan leveren.  
Vraag over financiering veld. Yvette geeft nog wat uitleg over  financiering veld 3.  
Wat als er geen trainer is. Krijg je dan korting op je contributie? Natasja heeft een 
afspraak met de coaches over de training.  

- Jeroen: Ter overweging: vrijwilligers kunnen taak afkopen voor €25,-. Is dit wel 
reëel als je kijkt wat een vrijwilliger kost.  
Inschrijfformulier is aangepast: streven naar de je wel inzet als vrijwilliger.  

- Chrissy: Oproep aan iedereen: ruim je rommel op en zet alles op de juiste plek.  

Rien bedankt iedereen voor de aanwezigheid.  


