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NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING HC SOUBURGH 1 SEPTEMBER 2016 

 

 

Aanwezig:  

Zie lijst 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Dhr. J.W. Post, Mev. J. Stigter, Mev. E. Smalbroek, Mev. M. Schipper  

 

1. Opening 

 

Voorzitter Jet Schenk opent om 20.15 uur deze Ledenvergadering van HC Souburgh en 

heet alle aanwezigen van harte welkom.   

 

2. Notulen vorige leden vergaderingen  

De notulen van de vorige Ledenvergadering d.d. 3 september 2015 en notulen van de 

Bijzondere Ledenvergadering d.d. 9 januari 2016 zijn aan alle leden ter inzage bekend 

gemaakt. Er zijn geen vragen, zodat de notulen met dank aan de notulisten worden goed 

gekeurd. 

 

3. Ingekomen Stukken 

 

Ingekomen melding van verhindering; zie hierboven bij “afwezig met kennisgeving” 

Brief Kas Commissie 

 

4. Bestuursmededelingen en jaarverslag voorzitter 

Voorzitter Jet Schenk geeft aan dat ze vorig jaar met de uitdaging van het 

voorzitterschap is begonnen. Hierbij krijgt ze nog steeds veel ondersteuning van Bart 

van Leeuwen, waarvoor ze hem hartelijk dankt. Gedurende het afgelopen jaar heeft ze 

deze functie steeds meer invulling kunnen geven en in staat geweest om een eigen 

richting aan te geven voor de verdere ontwikkeling van HC Souburgh. 

 

Een belangrijk punt van aandacht in deze ontwikkeling is het betrekken van ouders van 

jeugdleden bij het reilen en zeilen van de vereniging.  Het verbinden van de zaterdag en 

de zondag, alsmede tussen onze leden en ouders onderling is hierbij een leidend thema. 

Om dit te bereiken is een kernteam samen gesteld, die gezamenlijk een 2020 doel 

hebben uitgewerkt. Daarin zijn diverse actiepunten gedefinieerd, waarvan er een groot 

aantal al zijn ingevuld of komende jaren verdere invulling zullen krijgen. Dank gaat 

hierbij uit naar de kernteam leden. 

 

Verbinding is niet mogelijk zonder goede communicatie. Onder leiding van Jet Schenk en 

Bart van Leeuwen is een communicatiecommissie samen gesteld. Deze kijkt met name 

naar verbetering van elke vorm van communicatie binnen de vereniging, maar ook naar 

de middelen die we hier voor toepassen zoals website, sociale media, nieuwsbrief en 

Souburgh Magazine.  

 

Hiernaast is er ook gewerkt aan uitbreiding van het aantal commissies binnen HC 

Souburgh. Volgende commissies zijn er bij gekomen:  sponsorcommissie, jongste jeugd 

commissie, G-hockey commissie en een tucht commissie.  
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Helaas is deze laatste commissie noodzakelijk door een aantal maatschappelijke 

veranderingen waar ook HC Souburgh mee te maken krijgt. In dit kader zijn ook de 

Statuten en het Huishoudelijk Regelement van de vereniging aangepast die in de 

Buitengewone Ledenvergadering van 9 januari 2016 zijn goed gekeurd. 

 

De voorzitter wil graag een moment stil staan bij een aantal bijzondere (oud) leden die 

ons het afgelopen jaar ontvielen. Dhr. H. Tap, Dhr, T. Bodewes, Dhr. J. Veenis en Mev. H. 

Hielkemijer zijn afgelopen jaar overleden.  

 

Er zijn gelukkig ook een aantal mooie momenten te vieren in het afgelopen seizoen. Op 9 

januari 2016 hebben we het 55 jarige bestaan van HC Souburgh gevierd met een 

speciale en feestelijke nieuwjaarsreceptie en reünie. Deze avond werd druk bezocht 

door een groot aantal leden en oud leden. Tijdens deze bijeenkomst werd Dhr. D. 

Overgaag de JW Post prijs uitgereikt voor zijn werkzaamheden in de TC en 

Barcommissie. Dhr. R. Huisman kreeg de Scheidsrechtersfluit overhandigd door Dhr. R. 

de Jong.  

 

Het nieuwe veld 1 is 27 augustus 2016 in gebruik genomen en geopend door 

burgermeester J. Paans. Tijdens deze dag werd tevens het Family&Friends toernooi 

georganiseerd en de dag werd met een druk bezochte barbecue afgerond. Totaal deden 

220 spelers mee aan het toernooi. Het was een lange, maar mooie dag en de voorzitter 

wil graag iedereen die mee geholpen heeft met de organisatie bedanken.  

Dhr. E. Schwencke heeft  veel tijd en moeite besteed aan de totstandkoming van dit 

nieuwe veld en veel dank gaat dan ook naar hem uit. 

 

Onze velden zijn niet alleen door de eigen vereniging gebruikt. Schoolhockey en een 

hockey workshop voor de gemeente Alblasserdam  olv burgemeester J. Paans zijn 

hiervan voorbeelden. 

 

In het seizoen 2015-2016 kunnen we 8 kampioenen vermelden. Zes junioren/senioren 

teams, waarvan 2 in de zaal en 2 jongste jeugd teams. De voorzitter complimenteert alle 

spelers, coaches en trainers van deze teams.  

 

Mev. J. Schenk sluit haar samenvatting af met nog een keer iedereen die zich voor de 

vereniging heeft ingezet te danken. Het is haar in het eerste jaar als voorzitter goed 

bevallen en ze ziet uit naar een verdere ontwikkeling en groei van HC Souburgh de 

komende jaren.  

 

Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen van de aanwezige leden.  

 

5. Winst en Verlies Rekening 

Dhr. E. Schwencke vervolgt de vergadering met een uitleg over de W&V rekening van 

het seizoen 2015-2016. Hierbij wordt verwezen naar dit document dat voor iedereen ter 

inzage in het clubhuis beschikbaar was en de bijhorende power point met uitleg van 

diverse afwijkingen tussen begroting en resultaat.  

 

In de 20 jaar dat Dhr. E. Schwencke penningmeester is (met 3 jaar onderbreking) is het 

seizoen altijd positief afgerond. Ook dit jaar hebben we weer een positief resultaat, 

waardoor een aantal reserveringen gemaakt kunnen worden. Al met al is HC Souburgh 

een financieel gezonde vereniging.  

Aan de inkomstenkant hebben o.a. een hogere contributieontvangst en sponsoring van 

Volvo Nederland bijgedragen aan dit positieve resultaat. De baropbrengsten zijn ook erg 

goed, mede door een aantal extra activiteiten. De Barcommissie heeft hier veel tijd en 
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moeite in gestoken, waarvoor we alle leden van deze commissie veel dank zijn 

verschuldigd. 

 

Dhr. J. Bickel vraagt of een juridisch advies noodzakelijk was. De penningmeester geeft 

aan dat we dit soort kosten zo laag mogelijk proberen te houden, maar dat in dit geval 

het advies noodzakelijk en de kosten waard was. 

 

Dhr. J. Bickel vraag vervolgens wat verwachte ontwikkelingen zullen zijn tav kosten 

velden in de komende 10 jaar. Voorlopig wordt dit niet verwacht, alhoewel we wel 

rekening moeten houden met een nieuwe financiële opzet van het sportpark. Dit zal pas 

binnen 3 jaar effectief worden. Voor HC Souburgh verwachten een zeer gematigde 

kostengroei van de huur omdat we al aan de bovenkant zitten in vergelijking met andere 

verenigingen.  

 

Mev. P. de Heer stelt een vraag over de kosten van een water veld en of dat niet met 

sponsoring (zoals sponsoring via Volvo Nederland) mogelijk was geweest. Dhr. E.  

Schwencke antwoord dat er dan wel een hoop Volvo’s verkocht moeten worden. We 

hebben hier uiteraard naar gekeken,  maar vonden de kosten onverantwoord voor HC 

Souburgh. Een semi waterveld is minder duur, maar door geringe levensduur zijn 

exploitatie kosten vrij hoog. Dit geldt overigens ook voor een waterveld.  Een zand 

ingestrooid veld gaat ongeveer 15 jaar mee.  

 

Er zijn geen verdere vragen.  

 

6. Balans 

De penningmeester presenteert vervolgens de Balans.  Deze is duidelijk en geeft onze 

gezonde financiële positie weer.  

 

Hierover zijn geen vragen van de aanwezige leden. 

 

7. Verslag Kascommissie 

De ingekomen brief van de Kascommissie bestaande uit de heren H. Terra en G. de Bie 

wordt door de penningmeester voor gelezen. Hij dankt beide heren hierna voor hun 

werkzaamheden. De Kascommissie stelt de Ledenraad voor om de penningmeester 

decharge te verlenen over het seizoen 2015-2016. Deze wordt door de aanwezige leden 

per acclamatie verleend.  

 

8. Plannen en verslag Technische Commissie 

Dhr. H. van Muijen geeft een samenvatting van het verslag van de TC en gaat vervolgens 

in op de plannen voor komend seizoen. De TC zal verder inzetten op professionalisering 

van het technisch kader (trainers en coaches). We ontkomen daarbij als vereniging niet 

aan een hogere kostenstructuur. Het hockey technisch niveau moet omhoog, waarbij we 

met name aan de basis zullen beginnen, dus bij jongste jeugd en jongere junioren.  

 

9. Begroting seizoen 2016-2017 

Dhr. E. Schwencke neemt het woord weer over en geeft uitleg over de begroting voor 

komend seizoen. Hierbij gaat hij in op afwijkingen tav de uitgaven van het afgelopen 

seizoen. 

 

Dhr. P. Vos stelt een vraag over het afkopen van bardiensten en wil graag weten wat er 

met dat geld gebeurt. Dhr. E. Schwencke  antwoord dat dit in beheer van de 

barcommissie wordt gebruikt voor inhuren vervangende bardienst. Wat hiervan 

overblijft wordt gebruikt voor een aantal noodzakelijke extra investeringen ten behoeve 

van de bar.  
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Er zijn geen verdere vragen. De Ledenraad gaat unaniem akkoord met voorgestelde 

begroting. 

 

10. Contributie vaststelling 

Het bestuur stel voor om de contributies niet te verhogen. Door geringe inflatie vindt het 

Bestuur het ook niet nodig om een inflatiecorrectie toe te passen.  Ook de 

Zaalhockeytoeslag kan gelijk blijven. 

 

Dhr. B. van Leeuwen vraagt of er niet een ballentoeslag nodig is, gezien het grote aantal 

verdwenen ballen. Dhr. E. Schwencke antwoord dat we een nieuwe systeem in gaan 

voeren waarbij iedere trainer weer eigen ballen onder beheer krijgt en hij verwacht dat 

kosten hiermee binnen de perken te houden zijn. Een toeslag is dus niet nodig. 

 

Dhr. D. Overgaag vraagt of het niet nodig is om de verwachte hogere toekomstige kosten 

voor training al vast niet met een verhoging van de contributie moeten worden 

ingedekt. Dhr. E. Schwencke antwoordt dat dit op dit moment niet nodig is. Verwachte 

kosten vallen op dit moment binnen begroting en mochten we in de toekomst tot hogere 

kosten komen, dan zullen we op basis hiervan maatregelen nemen. 

 

Dhr. E. Schwencke vermeld vervolgens nog dat de verwachting is dat HC Souburgh door 

groeit tot 470-500 leden, waarmee een mogelijke kostenverhoging door extra 

contributie inkomsten  betaald kan worden.  

 

11. Verkiezing Kascommissie 

De heren G. de Bie en E. Smalbroek stellen zich beschikbaar voor de kascommissie. Dhr. 

H. Terra is bereid om reserve lid te worden. 

 

De Ledenraad gaat akkoord met deze benoemingen. 

 

12. Overige commissies 

Voor alle namen van commissieleden: zie de HC Souburgh website. De communicatie 

commissie zal er voor zorgen dat alle verslagen van de commissies op de website 

worden geplaatst.  

 

Barcommissie: 

Veel activiteiten afgelopen seizoen. Goed verlopen met positief financieel resultaat. 

Bardiensten worden via Lisa ingevuld; gaat steeds beter lopen. Pinautomaat is 

ingevoerd. Op zaterdag nog cash betaling mogelijk; op zondag niet meer. Loopt ook naar 

tevredenheid.  

 

Communicatiecommissie: 

Besloten is om zo veel mogelijk de communicatie van de vereniging via deze commissie 

uit te voeren. Middelen: nieuwsbrief, foto’s, website, sociale media, Souburgh Magazine 

in oktober.  

 

Activiteitencommissie: 

In principe 2x per jaar voor ieder team een activiteit. Werkt samen met andere 

commissies. China groep was een mooi initiatief. 

 

Jongste Jeugd commissie: 

Mooi seizoen, veel nieuwe leden. Kom maar eens kijken op zaterdagochtend.  

 

Scheidsrechterscommissie: 

Gelijk opgaan met verdere ontwikkeling van hockeytechnische kwaliteit. Opleidingen 



 

 

5 

 

van ouders en jeugdleden. Extra begeleiding tijdens fluitbeurten door ervaren 

scheidsrechters. Terug dringen van kaarten is ingezet. 

 

Wedstrijdsecretaris: 

Groot aantal teams, aantal kampioenen. Afronden van wedstrijdformulier door 

scheidsrechters nog zorgenkindje. Kost veel tijd juiste scheidsrechters hiervoor te 

achterhalen. Dames 2 ingeschreven als jong senioren; verwachten daar veel van.  Eerste 

helft seizoen alle zondag teams in 1 weekend thuis/uit ingedeeld; na winterstop niet 

meer mogelijk. Is met KNHB opgenomen. 

 

Zaalhockeycommissaris: 

Monique van Leeuwen heeft dit aantal jaar gedaan en neemt afscheid. Dhr. H. van Muijen 

bedankt haar en geeft een bloemetje voor haar mee aan echtgenoot B. van Leeuwen. We 

zijn op zoek naar nieuwe invulling van deze functie. 

 

Feestcommissie: 

Doelstelling is om in seizoen 2016-2017 2 feesten te organiseren. 

 

Onderhoudscommissie/Kluscommissie: 

Veel bezigheden aan clubhuis en buitenmeubilair. Door nieuwe veld ook veel zaken op 

veld 2 aangepakt.  

 

Sponsorcommissie: 

Opzet van sponsorbeleid en voorbereiding sponsorbrochure. Doel is om 

sponsorinkomsten te verhogen. 

 

G-hockey: 

Dit team zal samen met DMHC aan competitie mee gaan doen. SSN (Stichting 

Samenwerking tot Nut van het Algemeen) sponsort dit team door kledingbijdrage. 

 

Materiaalcommissie: 

Er is een oplossing voor het ballenprobleem bedacht. Iedere trainer weer eigen ballen. 

Verder loopt dit allemaal gesmeerd. 

 

Technische commissie: 

Zie apart verslag onder punt 8.  Mev. L. Stomph neemt afscheid. Dhr. H. van Muijen 

bedankt haar voor haar inzet en overhandigt een bos bloemen.  

 

13. Bestuursverkiezing 

De heren K. Rietveld en M. Schippers hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in 

het bestuur. Beide heren worden per acclamatie door de Ledenraad benoemd. Het 

bestuur bestaat nu uit volgende leden: 

Mev. J. Schenk – voorzitter; Dhr. E. Schwencke – penningmeester/secretaris; Dhr. H. van 

Muijen – Technische Zaken; Dhr. K. Rietveld – communicatie, sponsoring, 

scheidsrechters; Dhr. M. Schippers – Jeugdzaken. De aandachtsvelden van de 

bestuursleden staan gedetailleerd op de website. 

 

De voorzitter geeft aan dat ze zeer verheugd is met deze uitbreiding van het bestuur en 

samenwerking, zoals in afgelopen periode al tot stand is gekomen, als zeer positief heeft 

ervaren.  

 

Ze meldt de aanwezige leden verder dat het bestuur elke 3e woensdag van de maand zal 

vergaderen. Aan de commissies wordt gevraagd dit op de 1e maandag van de maand te 



 

 

6 

 

doen. Dit zal aan de vereniging worden gecommuniceerd, zodat leden weten wanneer ze 

voor vragen naar Souburgh kunnen komen.  

 

14. Rondvraag 

Dhr. H. Terra: vraagt of het bestuur actie kan ondernemen naar de Dordtenaar i.v.m. 

ontbreken van informatie HC Souburgh. Uitslagen van andere verenigingen in de regio 

worden wel vermeld.  

De communicatiecommissie is hiermee bezig en zal hier prioriteit aan geven. 

 

Mev. G. Barendrecht: verslag van diverse activiteiten in regiokrantjes zoals Klaroen 

krijgen. 

Ook dit punt heeft aandacht van de communicatiecommissie. 

 

Dhr. D. Overgaag: vraagt verder aandacht voor het ballenprobleem. Om acuut tekort op 

te lossen tijdens trainingen stelt hij voor ballen in voorraad te houden. 

Dhr. E. Schwencke antwoord dat wij een nieuwe methode voorstaan die het 

ballenprobleem moet oplossen, maar dat er verder ook voldoende ballen in voorraad 

gehouden worden. 

 

Mev. B. van ’t Zelfde: vraagt aandacht voor onze overeenkomst met Sportpoint. Deze 

loopt t/m 2017.  

Heeft aandacht van bestuur, we zijn bezig ons op andere leveranciers te oriënteren en 

zullen daar op korte termijn verder een beslissing over nemen. 

 

Mev. G. Barendrecht: vraagt aandacht voor de Rabo Clubkas Run d.d. 13 september 

2016. Ze stelt voor om mogelijk opbrengst hiervan aan een springkussen voor de 

jongste jeugd te besteden. 

Het bestuur zal dit in overweging nemen als het resultaat bekend is. 

 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid, bijdrage 

en aandacht en nodigt iedereen uit om nog even na te praten onder het genot van een 

drankje dat door het Bestuur zal worden aangeboden. 

 


