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NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING HC SOUBURGH OP 31 AUGUSTUS 2017 

 

 

Aanwezig:  

Naast de 5 bestuursleden zijn er 26 aanwezigen. Zie presentielijst. 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Laurens Nauta, Eliane en Hans Kleyweg, Bart van Leeuwen, Jolanda Paardekooper, Jan 

Willem Post, Peter Laheij, Desiré Tap, Babette van ’t Zelfde, Denis Vos, Betty Rietveld, 

Jacqueline Stigter, Petra de Heer, Ester Schippers 

 

 

1. Opening 

 

Voorzitter Jet Schenk opent om 20.30 uur deze Algemene Ledenvergadering van HC 

Souburgh en heet alle aanwezigen van harte welkom.   

In haar openingswoord noemt zij twee belangrijke speerpunten voor het komende 

seizoen: 

- Kritiek vanuit de vereniging en hoe gaan wij daar mee om; 

- Verhoging technische niveau van met name de jongste jeugd. 

 

 

2. Notulen vorige leden vergaderingen  

 

De notulen van de vorige Ledenvergadering d.d. 1 september 2016 zijn via de website 

aan alle leden ter inzage gegeven. De enige opmerking komt van Pieter Vos, die verzoekt 

om de lijst met aanwezigen voortaan aan de notulen toe te voegen. Verder zijn er geen 

vragen, zodat de notulen met dank aan de notulist worden goed gekeurd. 

 

 

3. Ingekomen Stukken 

 

- Ingekomen meldingen van verhindering: zie hierboven bij “afwezig met 

kennisgeving” 

- Brief Kas Commissie. 

 

 

4. Bestuursmededelingen 

 

Er zijn geen bijzondere mededelingen. 

 

 

5. Jaarverslag 

 

Jet Schenk meldt dat zij oorspronkelijk slechts voor één jaar de voorzittershamer wilde 

hanteren, maar inmiddels zit het tweede jaar er op en ze vindt het nog te leuk om te 

stoppen. In het bestuur hebben Korstiaan Rietveld en Marcel Schippers het eerste jaar 

achter de rug en daarnaast ondervindt zij ook veel steun van de ‘oude rotten’, Erik 

Schwencke en Henk van Muijen. Er wordt veel en lang (maar wel gezellig) vergaderd en 

daarnaast heeft iedereen uit het bestuur nog zijn commissievergaderingen.  
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Zoals in de opening al gememoreerd komt er veel kritiek vanuit de leden, maar vooral 

van ouders van jeugdleden, die zelf geen bijdrage aan de vereniging leveren. Dit zien we 

graag veranderen. We roepen alle leden en ouders van leden op als ze kritiek hebben, 

die niet ongenuanceerd per e-mail te uiten, maar dit tijdens de commissievergaderingen 

(iedere 1e maandag van de maand) te komen uiten. 

 

We zijn vooral een gezellige familieclub, waar we talenten helpen ontwikkelen, sportief 

zo goed mogelijk willen presteren. Hierbij willen we graag betrokkenheid van iedereen 

ervaren. Een goede communicatie is hierbij van belang. Dat is de reden dat we vorig jaar 

een communicatiecommissie in het leven hebben geroepen. De communicatie gaat zeker 

nog niet foutloos, maar er is wel veel gedaan, zoals de vernieuwde website, de 

periodieke nieuwsbrief en het magazine. Ook via social media wordt actief 

gecommuniceerd. We hebben Ad de Gruijter en Joyce Visser (van Forescate) bereid 

gevonden ons te ondersteunen bij het verbeteren van het niveau van trainers, 

trainingsprogramma’s en coaches. De nadruk ligt hierbij op de jongste jeugd. 

 

Het nieuwe veld is afgelopen seizoen gebruikt, maar nog niet iedereen is even 

enthousiast. Toch is het veld inmiddels goedgekeurd door de autoriteiten. Naast het 

gebruik voor onze hockeywedstrijden is ook goed om te zien dat er ook door scholen en 

zelfs door het ambtenarenteam van Alblasserdam gebruik van is gemaakt. 

 

We hebben na het afgelopen seizoen afscheid genomen van Albert Montpellier (trainer 

H1), Frank Middelhoek (Sportpoint), Jacq Gommers (D1), Emie (JJ), 

Dave/Sandra/Anik/Sieuwe/Gijs/Etta (allen barcommissie) en Marjolein 

(zaterdagcommissaris). Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor onze 

vereniging. 

Nog niet gestopt en speciale dank voor Herman Terra, die afgelopen seizoen kampioen 

werd met ons H1 team. Jet overhandig als dank voor zijn inzet een fles Prosecco. 

 

Ook aan trouwe vrijwilliger Chris v.d. Waal wordt een fles Prosecco  overhandigd. 

 

Vervolgens besteed Jet aandacht aan de jaarverslagen van de verschillende commissies. 

 

Technische Commissie 

- Veel aandacht voor verbetering van trainers en coaches door inzet Thijmen Schenk 

(jeugd), Emie van ’t Zelfde (bij JJ) en Chris v.d. Waal (hockeyschool). 

Komende seizoen gaan we hier mee verder door inzet Ad de Gruijter  en Joyce Visser. 

- Goede samenwerking met scheidsrechterscommissie en ook gedrag op het veld een 

stuk verbeterd. 

- Nieuw ballenplan heeft goed gewerkt. 

- Als kleine vereniging blijft het steeds een uitdaging om iedere speler een passende 

plek te garanderen. Met name in de jongenslijn blijft dit moeilijk. 

 

Barcommissie 

- Diverse geslaagde evenementen, zoals F&F toernooi, oktoberfeest, Super Sunday’s, 

mosselavond en pizza avond. 

- Afgelopen seizoen gestart met betalen via pinautomaat. 

- Inplannen van de bardiensten verzorgd door Ellen v.d. Wal en Ellen Schippers. Helaas 

nog wel wat ‘no shows’ en laatste moment afzeggingen. 

- Door groot aantal mutaties ontstaat er voor volgend seizoen een vrijwel geheel 

vernieuwde commissie (zie agendapunt 10). 
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Activiteitencommissie 

- Doelstelling (minimaal) 2 leuke activiteiten organiseren voor jeugd (Benjamins tot 

(A) B-jeugd. Dat is ruimschoots gelukt met Sinterklaasfeest, Glow in the Dark party 

en Bootcamp. Daarnaast werd veelal ondersteuning verleend bij diverse andere 

activiteiten (bijv. F&F-toernooi, hockeykamp). 

- Er werd een 2e hands markt georganiseerd. 

- Rabo Clubkas run. 

 

Feestcommissie 

- Doelstelling is feesten organiseren voor de senioren en A-jeugd (16+). 

- Afgelopen seizoen is het zeer geslaagde oktoberfeest georganiseerd. 

- Komend seizoen streven om twee activiteiten te organiseren. 

 

Communicatiecommissie 

- Voor tweede jaar actief. 

- Vaste onderwerpen: Nieuwsbrief, Website, Bulkmail, Social Media, Magazine 

(jaarlijks). 

- Incidentele onderwerpen: contacten met Lisa, evenementen, toernooien en overige 

clubactiviteiten. 

- Resultaten: een veel meer gestructureerde communicatie (waarbij ook aandacht voor 

taalcorrectheid en –netheid) en een veel betere zichtbaarheid van de club in media 

(zowel regionale weekbladen als social media). 

 

Sponsorcommissie 

- Sponsordocument afgerond en op website geplaatst. 

- Drie nieuwe bordsponsors. 

- Opstarten Sponsorkliks 

- Aanhalen contact met sponsor Volvo Svenscar 

- Komend seizoen: doorgaan met zoektocht naar hoofdsponsor, zoeken naar overige 

sponsormogelijkheden, mogelijkheden onderzoeken om samen met Derby en DMHC 

gezamenlijk projecten te draaien. 

- Uitbreiding commissie met actief lid, met contacten in lokale ondernemerskringen. 

 

Zaalhockeycommissie 

- Zaalhockeyseizoen verlopen zonder grote hindernissen. 

- Geen klachten van zaalbeheerders over onregelmatigheden. 

- 22 zaalhockeyteams, waarvan er 6 kampioen zijn geworden! 

- Informatiemappen gemaakt, maar daarnaast ook voorafgaand aan het weekend nog 

extra informatie per mail naar coaches. 

- Goede samenwerking met scheidsrechterscommissie. 

- Afronden DWF door coaches en scheidsrechters, soms met enige aansporing is ook 

goed verlopen. 

 

Wedstrijdsecretariaat 

- Afgelopen seizoen 28 teams actief (1 meer dan seizoen ervoor). 

- 6 Kampioenen, waaronder H1! 

- Bij indelen van wedstrijden wordt rekening gehouden met een groot aantal factoren, 

zoals veldbezetting, arbitrage, bardienst, etc. 

- Ook wordt er geprobeerd een concentratie van wedstrijden te organiseren in 

verband met meer gezelligheid op en rond de velden. 

- Aandacht wordt gevraagd voor tijdige inventarisatie (en melding hiervan) van 

aanwezigheid op en rond feestdagen. Wedstrijden mogen namelijk alleen naar voren 

worden gehaald en niet naar achteren! 
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- De nodige problemen waren er ook weer met scheidsrechters, die wedstrijden 

overdragen zonder codes mee te geven, coaches die niet tijdig afronden, etc. 

 

Scheidsrechterscommissie 

- Uitdaging is om voldoende mensen te vinden die willen fluiten. Hoe jonger men 

begint hoe beter. 

- Kwaliteitsborging vindt plaats door De Spelregelhoek in de Nieuwsbrief, de 

infoavonden voorafgaand aan het examen. Tevens worden jonge scheidsrechters 

begeleid door een aantal ervaren scheidsrechters. 

- Er zijn weer een flink aantal scheidsrechterskaarten behaald afgelopen seizoen. 

Helaas valt het aantal ouders die hieraan meedoen nog tegen. 

- Er zijn een drietal hockeycongressen bezoekt met het thema arbitrage 

- De regels ten aanzien van niet op komen dagen of veelvuldig (al dan niet bewust) 

zakken zijn aangescherpt. 

- Zaalhockey heeft qua arbitrage goed gefunctioneerd. 

- Voor komend seizoen vacature 

-  

Materiaalcommissie 

- Met name gericht op keepersuitrustingen. 

- Communicatie met keepers moet adequater worden ingericht. 

 

Onderhoudscommissie 

- Er is weer veel werk verricht aan allerlei klussen in en om het clubhuis, het in elkaar 

zetten van picknick tafels en het repareren van de doelen 

 

Tuchtcommissie 

- De tuchtcommissie heeft gelukkig niet bij elkaar hoeven te komen. 

 

Jongste Jeugdcommissie 

- Wordt behandeld door Marcel bij agendapunt 7 

 

 

6. Winst en Verlies Rekening, Balans en Verslag kascommissie 

 

Erik Schwencke geeft met behulp van een Powerpoint presentatie een toelichting op de 

W&V rekening over het seizoen 2016-2016. Hierbij wordt verwezen naar dit document 

dat voor iedereen ter inzage in het clubhuis beschikbaar was.  

 

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 met name de hogere contributieontvangst (aanzienlijke 

toename aantal leden) en de hogere baropbrengsten hieraan bijgedragen. Voor een 

beter inzicht is er voor gekozen om een splitsing te maken tussen de reguliere 

contributie en de bijdrage zaalhockey. De hogere baropbrengsten hangen samen met 

een groot aantal georganiseerde activiteiten (F&F dag, Oktoberfest, Mossel- en 

pizza/pasta avonden). Hiervoor is door de barcommissie behoorlijk wat werk verzet, 

waarvoor dank. De marge van de baromzet bedraagt 103% (ten opzichte van de 

inkoopprijs) en ligt daarmee keurig in lijn met voorgaande jaren. Ook de 

sponsorbijdragen vielen mee door 2 verkochte Volvo’s en een eenmalige extra bijdrage 

van de SSN vanwege haar 25-jarig bestaan. 

  

Aan de kostenkanten vallen met name de hogere kosten van gas en elektriciteit en 

onderhoud lichtinstallatie op. Naar aanleiding hiervan vraagt Pieter Vos of er al eens 

onderzocht is of investeren in duurzaamheid (bijv zonnepanelen) aantrekkelijk voor ons 
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zou kunnen zijn. Erik geeft aan dat daar al eens naar gekeken is, maar dat de dak op het 

clubhuis hiervoor niet heel erg geschikt is. Bart Romeijn vraagt of er een uitsplitsing is te 

maken van deze post naar gas (ten behoeve van verwarming clubhuis) en elektriciteit 

(ten behoeve van verlichting velden en clubhuis). 

Besloten wordt om een aantal mensen (waaronder Pieter Vos) de duurzaamheidsvraag 

nog eens naar te laten bekijken. Erik neemt initiatief. 

 

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

gezonde financiële positie weer. Erik vraagt nog even aandacht voor de post liquide 

middelen, die een aanzienlijk hoger saldo dan vorig jaar weergeeft, maar ook de post 

crediteuren (facturen die op balansdatum nog betaald moesten worden) is aanzienlijk 

hoger. Dus per saldo is het saldo ongeveer gelijk gebleven.  

 

Erik licht toe dat in de reserveringen ook reeds rekening is gehouden met de totale 

kosten voor de begeleiding door Ad de Gruijter en Joyce Visser. 

 

Verder zijn er geen vragen over de financiële verantwoording. 

 

Jet leest de verklaring van de kascommissie voor, die dit jaar bestond uit Erik Smalbroek 

en Herman Terra (was reservelid, maar omdat Gijs de Bie geen lid meer is, is hij zijn 

vervanger). Zij melden dat de stukken in orde zijn bevonden en stellen aan de 

vergadering voor om het bestuur en de penningmeester décharge te verlenen voor het 

seizoen 2016-2017. Aldus wordt door de vergadering besloten. 

 

 

7. Jaarplannen senioren- en jeugdhockey 

 

Henk van Muijen geeft met behulp van de Powerpoint presentatie een toelichting. 

Inmiddels is het nieuwe seizoen (met 1 week vertraging) geregeld qua training en 

coaching. Helaas hebben we H2 team terug moeten trekken. 

Naar aanleiding hiervan vraagt Rebecca Kamminga wanneer en hoe dit met de 

overblijvende spelers is gecommuniceerd. Henk geeft aan dat dit deze avond heeft 

plaatsgevonden. Er blijven 4 jongens over, die uit de A-jeugd zijn gekomen. Dit is 

uiterste spijtig, maar het kon helaas niet anders. Ze gaan meetrainen met H1. In de zaal 

gaan we wel met 2 teams spelen. Hopelijk hebben we volgend jaar weer twee teams. 

Tevens zal er een aangepast contributiebedrag met hen worden overeen gekomen. 

 

Uitgangspunten indeling teams zijn  gebaseerd op het aangepaste beleidsstrategieplan 

voor dit seizoen: indeling in principe op leeftijd, aantallen en sterkte. Bij de jongenslijn 

ligt dit wat lastiger, omdat we maar één team per lijn op kunnen stellen.  

Spelen ook op basis van trainingsopkomst. René Huisman vraagt hoe trainingsopkomst 

wordt bijgehouden. Henk antwoordt dat dit primair via trainers en coaches gaat, maar 

dat ook de TC dit zelf bewaakt. 

Wendy  Meulenkamp vraagt hoe het zit met de keeperstrainingen. Henk antwoordt dat 

de TC hier druk mee bezig is. Wordt op korte termijn teruggekoppeld. 

 

Tenslotte geeft Henk nog een toelichting op de communicatie door de TC. Op vervelende 

(negatief kritische) mails wordt niet meer gereageerd. Vragen dienen in eerste lijn te 

lopen via de coach die ze eventueel aan de TC terugkoppelt. De overblijvende vragen 

worden door de TC beantwoord, waarbij aangetekend dat daar wel eens enkele dagen 

overheen kan gaan. De leden van de TC hebben ook nog andere dingen (zoals werk) te 

doen. De moeilijke gevallen zullen na overleg met lijncoördinatoren door Daan Overgaag 

worden beantwoord.   Verder zal de TC elke 1e maandag van de maand spreekuur 

houden van 20.00 – 21.00 uur. Iedereen kan dan hier sowieso terecht.  
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Jongste Jeugd 

Marcel Schippers geeft een toelichting op de Jongste Jeugd Commissie en plannen. 

Emie had afgelopen seizoen de taak om de trainers te begeleiden, maar was meer tijd 

kwijt met het te woord staan van ouders, de bar, etc. Het doel is echter het 

trainingsniveau omhoog te krijgen. Daarom is voor komend seizoen de volgende 

taakverdeling afgesproken: 

- Woensdagmiddag: Mariska Aleman en Christien Kraaijeveld zullen de trainers 

begeleiden en Deborah Buys en Rebecca de Snee zullen ouders te woord staan 

- Vrijdagmiddag: Thijmen Schenk zal de trainers begeleiden en Dewi van der Lans  zal 

als taak hebben de ouders te woord te staan. 

 

Daarna geeft Marcel een toelichting op het Jeugdbeleidsplan dat in samenwerking met 

Ad en Joyce tot stand is gekomen. Per lijn / leeftijdscategorie is vastgelegd wat er per 

seizoen geleerd moet worden. Aan de hand daarvan zijn trainingsschema’s per week 

opgesteld. Er zullen ook trainers opgeleid worden op niveau HT2. 

Loes Stomph stelt voor om diploma’s uit te delen aan de trainers bij het behalen van een 

bepaald niveau. Marcel antwoordt dat dat dit voor het komende seizoen al is ingevoerd. 

 

 

8. Begroting seizoen 2017-2018 en vaststelling contributie 

 

Erik Schwencke neemt het woord en meldt allereerst dat er een vervelende omissie zit 

in de beschikbaar gestelde begroting. Achter de post Begeleiding & Training is een 

bedrag van € 25.000 weggevallen. Dit leidt ook tot foutieve (sub)totalen. De post 

Begeleiding & Training moet een telling hebben van € 33.600 (i.p.v. € 8.600) en het 

totaal van de kosten moet zijn € 128.000 (i.p.v. € 103.000). 

 

Erik heeft een onderzoek gedaan naar de hoogte van de contributies van omliggende 

verenigingen. Dit overzicht is ook beschikbaar gesteld aan de vergadering. Op grond 

hiervan en na uitgebreide discussies heeft het bestuur besloten om de reguliere 

contributie niet te verhogen, maar wel een verhoging toe te passen op de 

zaalhockeybijdragen (van € 25 naar € 35). Dit is ook als zodanig verwerkt in de 

voorliggende begroting. Argumenten voor deze verhoging zijn dat de kosten van de 

zaalhockey aanzienlijk hoger zijn dan het totaal van de bijdragen en deze bijdrage is bij 

Souburgh aanzienlijk lager dan bij de omliggende verenigingen. 

 

Naar aanleiding hiervan worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- Johan Bickel: voorstel om toch een contributie verhoging toe te passen, gezien de 

ambitieuze plannen en het feit dat al 3 jaar niet is verhoogd; 

- Harry Schenk: contributie niet verhogen, want is door sluitende begroting niet nodig; 

- Elly Terra: verhoging zaalbijdrage kan bij meerdere kinderen op de vereniging in 

individuele gevallen best hoog uitpakken, dus beter algehele verhoging (van bijv. 

2%); 

- Chris v.d. Waal: verhoging zaalbijdrage akkoord, maar dan wel de garantie dat het 

beter geregeld wordt dan vorig seizoen (training geven aan 15 kinderen in een halve 

zaal); 

- Daan Overgaag: voorstander van algehele verhoging; 

- Bart Romeijn: gevoelsmatig klopt het niet. We zeggen dat er geen 

contributieverhoging nodig is, ondanks ambitieuze plannen rondom technische 

begeleiding, die meer kosten met zich mee zullen brengen; 

- Jet Schenk: wij hebben de extra kosten echt doorgerekend en zijn er van overtuigd 

die goed ingeschat te hebben. 
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Jet brengt een drietal voorstellen in stemming en laat daarover stemmen. De 

meerderheid is voor een algehele verhoging van 2% over de totale contributie. De 

vergadering wordt kort geschorst om het bestuur de gelegenheid te geven zich hierover 

te beraden. 

 

Daarna wordt het voorstel in stemming gebracht om de bijdrage zaalhockey met € 5 te 

verhogen (dus van € 25 naar € 30) en de reguliere contributie met 2% te verhogen. Dit 

leidt tot een kleine verschuiving binnen de begroting, maar pakt in totaal 

budgetneutraal uit. 

 

Dit besluit wordt unaniem aangenomen door de vergadering. 

 

De penningmeester zal de begroting, conform dit besluit, aanpassen. 

 

Verder zijn er geen vragen over de begroting en deze wordt derhalve, met inachtneming 

van eerder genoemde aanpassingen, vastgesteld. 

 

 

9. Verkiezing Kascommissie 

 

De heren Erik Smalbroek en Herman Terra zijn beide pas één jaar lid en stellen zich 

herkiesbaar voor de kascommissie. Johan Bickel is bereid om reserve lid te worden. 

 

De vergadering gaat akkoord met deze benoemingen. 

 

 

10. Benoeming overige commissies 

 

De samenstelling van alle commissies wordt via de Powerpoint presentatie getoond aan 

de vergadering. 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.  

Elly Terra vindt dat een lid van DMHC geen lid zou mogen zijn van de sponsorcommissie 

omdat daar veel vertrouwelijke financiële zaken worden behandeld. 

Korstiaan antwoordt dat vrijwel alles openlijk met de sponsorcommissies van DMHC en 

Derby wordt besproken en, sterker nog, dat er meer samenwerking wordt gezocht. Dus 

wij zien dit niet als een probleem.  

 

 

11. Samenstelling bestuur 

 

Er zijn geen mutaties in de samenstelling van het bestuur. 

 

 

12. Rondvraag 

 

Elly Terra: 

- Veel verenigingen hebben een tekort aan jongens. Een mogelijke oplossing hiervoor 

is Urban Hockey. Is hier al eens naar gekeken door het bestuur? 

- Jet antwoord dat hier op een hockeycongres waar zij aanwezig was ook over is 

gesproken. Is inderdaad een manier om jongens te trekken. Belangrijk is dat je dit 

eigenlijk al organiseert op een leeftijd voordat ze naar de voetbal gaan. Dat zou 

betekenen dat we iets moeten organiseren voor 3-jarigen. In het bestuur zijn we tot 

de conclusie gekomen dat dit teveel inspanning van ons vergt. 
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Fedde Parel: 

- Constateert dat er gelukkig veel vrijwilligers zijn. Maar dat er tegelijkertijd ook 

ouders zijn die hun kinderen op de parkeerplaats uit de auto ‘gooien’ en verder niets 

doen voor de vereniging. Ze hebben echter wel vaak commentaar/kritiek. 

- Jet geeft aan dat dit aansluit bij het speerpunt, dat zijn in haar opening al noemde. 

Betere communicatie en hoe om te gaan met dit soort ouders, daar gaan we aan 

werken. Belangrijk is om de verwachtingen richting deze ouders uitdragen en 

uitstralen. 

- Chris v.d. Waal voegt hier nog aan toe, dat deze houding/mentaliteit niet nieuw is, 

maar van alle tijden. 

 

Pieter Vos: 

- Ik heb ondertussen wat zitten googelen. De terugverdientijd van LED-lampen is 5 tot 

6 jaar.  

- Jet: pakken we mee in eerder genoemd onderzoek. 

 

 

13. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om ongeveer 23:00 uur de vergadering onder dankzegging voor 

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. 

 

 


