
 

 
NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING HC SOUBURGH OP 3 SEPTEMBER 2015 

 

 

Aanwezig:  

Herman & Elly Terra, Etta & Erik Smalbroek, Jacqueline Stigter, Pieter & Denise Vos, 

Loes Stomph, Hans & Eliane & Max Kleyweg, Bart Romeijn, René de Jong,  Gijs de Bie, 

Daan Overgaag, Cor & Els Laheij, Machiel & Anik & Fedde & Sieuwe & Tjesse Parel, 

Sandra & Jacq Gommers, Chris van der Waal, Geraldine Barendregt, Margriet Gommers, 

Marnix de Vries, Bart van Leeuwen, Erik Schwencke, Babet van ’t Zelfde, Henk van 

Muijen en Jet Schenk. 

 

Afwezig met kennisgeving: 

HP & Jojanneke van Campenhout, Stefan Donker, Jaap Paans en Manon Wesdorp. 

 

1. Opening 

 

Voorzitter Bart van Leeuwen opent om 20.20 uur de Algemene Leden Vergadering van 

HC Souburgh en heet alle aanwezigen van harte welkom.  De sponsors worden bedankt 

voor hun financiële bijdrage. (Mocht er positief nieuws van het Nederlands voetbalelftal 

zijn, dan zal dit tussendoor worden gecommuniceerd). 

 

Het seizoen kort samengevat: 

� Wederom een mooi seizoen!  

� Ook nu weer is er veel werk verricht door een kleine groep vrijwilligers. 

Ontzettend bedankt! 

 

 

2. Notulen ALV d.d. 3juli 2014 

 

De notulen worden met de opmerking dat Chris van de Waal en Pieter Vos lid zijn van de 

Kascommissie onder dank aan de notulist aanvaard.   

 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Er zijn meldingen ontvangen van leden die helaas niet bij de ALV aanwezig kunnen zijn. 

Verder meldt Bart van Leeuwen dat er een brief van de Kascommissie is 

binnengekomen. 

 

 

4. Bestuursmededelingen 

 

� Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Ary Vijfvinkel op 3 augustus 2014. 

Ary, vader van Alexander, was vele jaren een trouwe supporter en sponsor van 

HC Souburgh. Wij missen zijn gezelligheid en enthousiasme nog steeds.  

� De voorzitter staat stil bij het feit dat Cor Laheij in een aantal functies al 39 jaar 

vrijwilliger is bij HC Souburgh. De inkoop ten behoeve van de bar heeft hij recent 

overgedragen aan Jolanda Paardekooper, maar hij blijft met zijn kennis en 

enthousiasme de Barcommissie en het de Onderhoudscommissie ter zijde staan.  

Een mooi boeket bloemen valt hem ten deel.  



 

 

 

� HC Souburgh bestaat op 1 december 2015 55 jaar en in het seizoen 2015-2016 

zal bij deze mijlpaal worden stilgestaan. 

� Het afgelopen seizoen is het team van de dinsdag Veterinnen aansprakelijk 

gesteld door een keepster van een tegenstander in verband met medische 

kosten ten gevolge van een scrimmage. Door getuigenverklaring en met behulp 

van juridische bijstand van de verzekeraar is de claim afgewezen. 

� Zoals iedereen heeft kunnen constateren is het afgelopen seizoen een mooi 

speelveldje aangelegd voor de jeugd. De kleine doeltjes zijn gesponsord door de 

lokale SNS-Bank (Rob van Hal); het logo van SNS zal nog op de goaltjes worden 

vermeld. 

� Thans wordt op aandringen van de gebruikers van Sportpark Souburgh de 

parkeerplaats uitgebreid en opgeknapt. 

� HC Souburgh is in gesprek met de Gemeenschappelijke Regeling Sportpark 

Souburgh om in de zomer van 2016 een nieuw kunstgrasveld te laten aanleggen 

op de plaats van het huidige veld 1. Dit zal een zand ingestrooid veld moeten 

worden.  

� Het afgelopen seizoen hebben weer veel teams gebruik gemaakt van onze 

accomotatie voor een gezellig samenzijn met ouders. Ook was er weer een 

Sinterklaasviering voor de jeugd, een gezellig D-kamp en een hockeyclinic. 

� Een afvaardiging van Bestuur en Commissie heeft in mei met een aantal ouders 

uit de F, E en D -jeugd gesproken. Het waren leerzame sessies voor beide 

partijen, welke zijn afgesloten met een clinic op het veld onder leiding van Gijs 

van den Hil en Jacq Gommers. 

� In het kader van meer ouders van jeugdleden te binden aan onze vereniging 

hebben Jet Schenk en Bart van Leeuwen met hulp van een externe partij (Carien 

de Vries van Werkdag) een workshop met 11 leden georganiseerd om de 

speerpunten voor de komende periode te bepalen. Dit is een bijzondere nuttige 

en belangrijke sessie geweest, die een goed fundament heeft gegeven voor het 

vervolg. 

� Op 7 juli jl. zijn de vrijwilligers bedankt met een hapje en een drankje en is 

tevens van gedachten gewisseld het vergroten van betrokkenheid en het krijgen 

van meer vrijwilligers.  

� Babette van ’t Zelfde is het afgelopen seizoen gestart met G-hockey; inmiddels 

zijn er een aantal (aspirant-)leden. 

� Op 29 augustus jl. heeft het Family & Friends toernooi plaatsgevonden, 

georganiseerd door Geraldine Barendregt en Manon Wesdorp. Voorafgaand 

konden de ouders van de jongste jeugd onder leiding van Babette van ’t Zelfde 

op het veld kennismaken met hockey. Afsluitend was er een gezellige BBQ. 

 

 

5. Jaarverslagen 

 

Jaarverslag van de Arbitragecommissie 

De voorzitter vraagt of het verslag duidelijk is, waarop positief wordt gereageerd.  

 

Jaarverslag Jeugd 

Geen vragen en/of opmerkingen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jaarverslag Technische commissie en Senioren 

De voorzitter geeft aan dat Henk van Muijen hier later op terug zal komen.   

Thans geen vragen en/of opmerkingen. 

 

Jaarverslag Zaalhockey 

Twee kampioenen! Opzet met voorcontact met scheidsrechters heeft gewerkt, maar 

kost veel inzet. 

 

Jaarverslag van het Wedstrijdsecretariaat 

De voorzitter merkt aanvullend op dat ook voor het komende seizoen HC Souburgh aan 

de KNHB heeft gevraagd om alle teams op zondag tegelijk thuis te laten spelen.  

 

Alle jaarverslagen worden met dank aan de auteurs aanvaard. 

 

 

6. Verlies- en winstrekening seizoen 2014-2015, inclusief financieel verslag van 

de kascommissie 

 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Erik Schwencke.  

Erik geeft aan de hand van sheets een toelichting op de cijfers, te weten: 

 

Inkomsten 

� Er is meer contributie binnengekomen dan begroot door meer leden (60). 

� De omzet  van de bar was fractioneel minder; goed werk van de Barcommissie! 

� Inkomsten uit reclameborden wat minder. 

� Inkomsten shirtreclame fors minder door halvering bijdrage RABO Bank. 

� Sponsorbijdrage van SvensCar Volvo.  

� De overige inkomsten zijn conform de begroting; alle nog te ontvangen bedragen 

zijn binnen. 

 

Kosten 

� Onderhoud lichtinstallatie wat hoger door meer defecte lampen.  

� Gas en elektriciteit zijn goedkoper geworden. 

� Heffingen en water zijn wat duurder door nagekomen nota. 

� Materiaalkosten zijn duurder door gebruik van veel meer ballen. Aandachtspunt! 

� Aanleg speelveldje en nieuwe kleding D1/H1 geeft extra kosten. 

� De overige kosten zijn conform de begroting; alle nog te betalen posten zijn 

voldaan. 

 

De liquide middelen zijn gestegen. 

 

Tot slot leest de voorzitter een binnengekomen brief voor van de Kascommissie, waarin 

wordt voorgesteld de penningmeester en het Bestuur décharge te verlenen voor het 

gevoerde financieel beleid. De leden stemmen met applaus hiermee in. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Jaarplannen 

 

Algemeen 

� Seizoen 2015-2016  is  voor het grootste deel ruim op tijd geregeld. Dit is mede 

te danken aan een actieve Technische Commissie, waarin gelukkig voldoende 

leden zitting hebben. We zijn alleen nog op zoek naar coach MB2 en 

trainer/coach H1. Helaas hebben we moeten besluiten om D2 terug te trekken. 

� De Technische Commissie regelt jeugd en senioren; voor de Jongste Jeugd wordt 

gewerkt met aparte lijncoördinatoren. Beide groepen gaan verder 

samenwerken. 

� Uitgangspunt bij indelingen is dat iedereen op eigen niveau moet kunnen spelen. 

Bij de jeugd wordt verder in principe ingedeeld op leeftijd.  

� Uitgangspunten voor de jeugd staan verder uitgebreid in Beleidsnota Jeugd; in 

principe houden we ons hier aan. 

� Indien mogelijk proberen we ook rekening te houden met toekomstige 

mogelijkheden. 

� Het accent komend seizoen zal liggen op verbetering van hockeytechnische 

aspecten (training/coaching). Emie van ’t Zelfde is hiervoor al aangetrokken om 

de jeugd op woensdag te begeleiden. Tijmen Schenk zal trainers gaan begeleiden 

om zodoende het niveau omhoog te krijgen. Coaches krijgen verdere aandacht, 

zoals afgelopen seizoen al is ingezet. We zullen ook aandacht besteden aan de 

ouders en hun ook meer hockeytechnische aspecten bij brengen. Ook dit is een 

voortzetting van het afgelopen seizoen. 

� Op basis van jeugd Beleidsnota Jeugd zal aandacht besteed worden aan verdere 

ontwikkeling van een hockeytechnisch plan voor HC Souburgh. 

� Ook dit seizoen veel aandacht voor arbitrage en gedrag in/rond het veld. 

 

Jeugd 

� Jongste Jeugd gaat spelen met 8 teams (4x meisjes E, 1 x meisjes F, 1 x mix team 

F, 2x jongens E). Helaas hebben we net niet genoeg jongens voor het 2e jaars E 

team om daar een 8 tal voor in te schrijven. 

� Meisjes Junioren gaan met 9 teams de competitie in (2x meisjes A, 2x meisjes B, 

2x meisjes C en 3x meisjes D). Hierdoor kunnen we enige selectie uitoefenen; 

alhoewel dit jaar de teams grotendeels gelijk zijn gebleven. Meisjes B1 is een wat 

sterker team, waardoor we hier wat hogere hockeytechnische aandacht aan 

kunnen besteden. 

� Jongens Junioren met 4 teams (1 team per leeftijdscategorie). Hierdoor is 

selectie niet mogelijk, behalve dat we enige jongens- die er bij C Jeugd 

uitsprongen - vervroegd hebben doorgestuurd naar Jongens B. Een aantal 

Jongens A spelers krijgen de mogelijkheid om bij H1 in te vallen. 

� We verwachten weer aanwas in jongere jeugd; deze worden in aparte 

trainingsgroep o.l.v. Chris van der Waal opgevangen. 

� Nieuwe spelers bij Jongste Jeugd worden opgevangen op de hockeyschool 

(zaterdagochtend). Hier worden ook de Benjamins opgevangen. 

� G-hockey ontwikkelt zich ook verder; nu 5 (aspirant-)deelnemers. De training 

vindt ook op zaterdagochtend plaats. 

 

 

 

 

 

 



Senioren 

� Totaal 5 senioren teams; 1 minder dan vorig seizoen. Helaas hebben we Dames 2 

terug moeten trekken door onverwachts vertrek van aantal D1/D2 speelsters. 

Dit jaar geen overloop vanuit Jeugd naar de Senioren. 

� Dames 1 + Dames Veteranen op dinsdag. 

� H1, H2 en Heren Veteranen A. 

� Er is afscheid genomen van Jaap Smaal als trainer/coach H1. Naar een oplossing 

wordt nog gezocht. Voor de eerste maand is in ieder geval een oplossing 

voorhanden m.b.v. een begeleidingsteam. 

� Gijs van den Hil heeft ook afscheid genomen bij D1. Hiervoor is Jacques 

Gommers in de plaats gekomen. 

 

PAUZE  (ruststand Nederlands voetbalelftal 0-0) 

 

 

8. Begroting en vaststelling contributie 2015-2016 

 

Aan de hand van sheets worden de belangrijkste onderwerpen door penningmeester 

Erik Schwencke toegelicht, namelijk: 

� Daar de index van de KNHB nog niet bekend is, zullen de contributiebedragen 

met 1% worden verhoogd.  

� De contributieopbrengst zal naar verwachting lager uitvallen door minder leden  

� Inkomsten reclameborden fractioneel lager.   

� De RABO Bank heeft besloten om met de sponsoring te stoppen. Naast nadat 

RABO Bank inmiddels geen vestiging meer heeft in Alblasserdam, past deze 

beslissing in het beleid van de Rabo-organisatie.  

� Baropbrengst wat lager ingeschat door minder teams. 

� Huur velden licht hoger door indexatie. 

 

De inkomsten zijn wat lager begroot, hetgeen betekent dat er aan de uitgavenkant 

opgelet moet worden.  

 

Na vaststelling dat er verder geen vragen meer zijn, wordt de begroting voor het seizoen 

2015-2016 onder dankzegging aan de penningmeester aanvaard. 

 

Tot slot spreekt de penningmeester zijn voorkeur uit voor het houden van de ALV na de 

zomerperiode, zodat hij en meer tijd heeft om de verlies- en winstrekening op te stellen 

en de begroting beter kan vaststellen. De aanwezigen gaan akkoord met deze wens. 

 

 

9. Verkiezing Kascommissie en Elftalcommissie (TC) 

 

De Kascommissie voor het seizoen 2015-2016 zal bestaan uit Herman Terra en Gijs de 

Bie. Als reservelid biedt Erik Smalbroek zich aan. 

 

De Elftalcommissie (TC) zal dit seizoen van start gaan met Henk van Muijen, Bart 

Romeijn, Fedde Parel, Loes Stomph, Marnix de Vries, Gijs de Bie en Daan Overgaag. Het 

lijkt Henk een goed idee om een ‘verbinding’ te maken met de jeugdcoördinatoren van 

de jongste jeugd en een van hen te laten mee participeren in de TC.  

 

 

 

 

 



Daar wordt nog verdere invulling aan gegeven  uit de groep lijn coördinatoren Jongste 

Jeugd. Dit zijn Marlies van Bockel en Erwin Kamminga voor de D meisjeslijn, Yvonne 

Innemee voor de D jongenslijn. Esther Schippers voor de E jongens, Monique Groenevelt 

voor de E8 meisjeslijn en Anita Kuiper voor de E6 meisjeslijn. Voor de F lijn zoeken we 

nog een kandidaat.   

 

 

10. Benoeming overige coördinatoren en commissies 

 

Aan de hand van diverse sheets wordt een overzicht gegeven van de vele vrijwilligers 

voor het seizoen 2015-2016. 

 

Aanvullend merkt de voorzitter op, dat: 

� er helaas nog een aantal vacatures zijn. Meer vrijwilligers geeft simpelweg meer 

handjes en nog meer gezelligheid. 

� hij nogmaals alle vrijwilligers met een applaus wil bedanken voor het vele werk, 

dat ook het afgelopen seizoen weer is verricht. 

 

 

11. Statuten en Huishoudelijk Reglement 

 

De KNHB heeft – mede naar aanleiding van enige vervelende dossiers bij andere 

verenigingen - contact met onze vereniging gehad over de inhoud van de Statuten. Onze 

Statuten zijn uit 1991 en de KNHB heeft geconstateerd dat recent door de KNHB 

verplicht gestelde artikelen niet in onze Statuten zijn opgenomen. Voor 1 juli 2016 

moeten derhalve onze statuten worden aangepast. En in dat licht is het handig om direct 

het Huishoudelijk Reglement aan te passen. De KNHB heeft een format beschikbaar. 

 

Besloten wordt om tijdig een extra ALV te houden om deze stukken te bespreken en te 

aanvaarden. Gedacht wordt dit te combineren met de Nieuwjaarsreceptie. 

 

 

12. Bestuurswisselingen 

 

Babette van ’t Zelfde heeft na ruim 5 jaar in de Technische Commissie en 4 jaar in het 

Bestuur zitting gehad aangegeven te willen stoppen met haar functie als Bestuurslid 

Jeugd.. Bart van Leeuwen bedankt haar met bloemen voor haar enorme bijdrage aan de 

vereniging en roemt haar betrokkenheid bij de jeugd, ouders, het organiseren van 

jeugdfeesten, het opstarten van G-hockey en last but not least de gezelligheid van de 

familie Van ’t Zelfde.  Een luid applaus van de aanwezigen na de aankondiging dat 

Babette van ’t Zelfde tot Lid van Verdienste van onze vereniging wordt benoemd 

onderstreept de waardering! Babette van ’t Zelfde dankt alle aanwezigen voor de 

samenwerking en zal zeker geen definitief afscheid nemen van HC Souburgh; in ieder 

geval zal zij betrokken blijven bij het G-hockey. 

 

Vervolgens  is het de beurt aan de voorzitter om na 5 jaar Technische Commissie en 8 

jaar Bestuur de ‘voorzittershamer’ over de dragen aan Jet Schenk. Bart van Leeuwen 

kijkt met plezier terug op een mooie periode en bedankt iedereen voor de 

samenwerking en het vertrouwen. Voorts geeft Bart van Leeuwen aan, dat hij 

vanzelfsprekend bereid is om – indien gewenst – het Bestuur met raad en daad bij te 

staan. 

 

 

 



De nieuwe voorzitter Jet Schenk memoreert dat zij de eerste vrouwelijke voorzitter is in 

de bijna 55-jarige historie van HC Souburgh. Gedachten en speerpunten zijn: 

� Verbinden en communiceren. 

� Met  elkaar en met meer vrijwilligers,  die de Club kunnen dragen. 

� Zaterdagouders met zondagspelers in Bestuurs- en Commissiefuncties. 

� Nog meer communiceren t.b.v helderheid, duidelijkheid en openheid. 

 

Concreet en op korte termijn zal dit leiden tot: 

� Te ontwikkelen Nieuwsbrief (met Bart van Leeuwen) 

� Informatiemap  met input uit alle Commissies 

� 12 en 19 september zogeheten Commissiedagen 

� Jaarplanning met alle activiteiten. 

 

Tot slot bedankt Jet Schenk Bart van Leeuwen voor zijn in verschillende functies 

geleverde bijdrage aan de vereniging. Memorabel zijn de viering van het 50-jarige 

bestaan en de verbouwing van het clubhuis. Er staat een mooie, financieel gezonde 

familievereniging.  Ook Bart van Leeuwen wordt benoemd tot Lid van Verdienste en 

ontvangt een schitterende bos bloemen.  

 

 

13. Rondvraag 

 

De volgende onderwerpen passeren gedurende de rondvraag: 

� Rene de Jong vraagt naar de financiële afwikkeling van het Nederland-Duitsland 

toernooi in juni 2014. De penningmeester geeft aan dat het toernooi zichzelf 

heeft gefinancierd en dus geen consequenties heeft gehad op de jaarrekening. De 

opbrengst van de bar is meegenomen in de verlies- en winstrekening van 2014-

2015.  

� Hans kleyweg vraagt waarom er geen waterveld kan worden neergelegd. Bart 

van Leeuwen antwoord dat aanleg van een waterveld een extra investering van 

circa Eur 175.000 vergt zonder rekening te houden met de extra 

exploitatiekosten. Een semi-waterveld is zeker goedkoper, maar heeft een 

kortere levensduur. Op basis van de thans beschikbare informatie voelen 

dergelijke investeringen te veel voor HC Souburgh. Een zand ingestrooid veld 

heeft vandaag ook een meer verende ondergrond. Hekken en goals zullen zeer 

waarschijnlijk ook worden vernieuwd. 

� Herman Terra geeft aan het jammer te vinden dat de teams H1 en H2 niet bereid 

om waar nodig elkaar te helpen bij onderbezetting. Het lijkt erop dat het belang 

van HC Souburgh uit het oog wordt verloren. Hier ligt een uitdaging voor zowel 

de Technische Commissie als het Bestuur om deze groep dichter bij elkaar te 

brengen. 

� Anik Parel vraagt namens de Barcommissie naar de mogelijkheden van een 

pinautomaat. Tijdens een vorig jaar uitgevoerd onderzoek bleek dat de kosten van 

het pinnen een negatief effect hebben op marge/prijs. Het Bestuur zegt toe dit 

seizoen nog eens de mogelijkheden te onderzoeken. 

 

 

14. Sluiting 

 

Jet Schenk sluit om 23.00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor aanwezigheid en 

bijdrage tijdens deze ALV.  

 

(De notulist is de einduitslag van het Nederlands voetbalelftal vergeten ☺) 


