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NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING HC SOUBURGH 5 JULI 2018 

 

 

Datum : 5 juli 2018 

Locatie: Clubhuis 

Opsteller: Marcel Schippers 

 
 
Aanwezig 

 

Naast vier bestuursleden, Jet Schenk, Erik Schwencke, Henk van Muijen en Marcel Schippers, zijn 

er 19 aanwezigen. Korstiaan Rietveld is helaas afwezig.  

De Presentielijst is als bijlage toegevoegd. 

 

1. Opening 

 

Voorzitter Jet Schenk opent de vergadering om exact 20.22 uur. 

Een speciale dank voor de aanwezigen, zeker vanwege het feit dat zij met dit mooie weer op de 

vrijdag avond toch gekomen zijn.  

Korstiaan Rietveld is helaas om persoonlijke redenen afwezig. 

 

De Agenda voor de ALV  wordt zonder opmerkingen en/of toevoegingen vastgesteld. 

 

2. Notulen ALV 2018 

 

Er zijn geen vragen over de notulen van de vorige ALV van 31 augustus 2017. Deze worden 

zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Brief van de kascommissie (zie ook  punt 7). 

Lijst van afwezigen die zich hebben zich afgemeld per e-mail zijn opgenomen in de presentielijst. 

 

4. Bestuursmededelingen 

 

Er zijn geen specifieke bestuursmededelingen. 

 

5. Jaarverslag 

 

• Terugblik 

Het valt op dat er dit jaar enorm veel medailles in zowel het veldseizoen als in de zaal 

competitie zijn binnengehaald, dit is een ontzettend leuke ontwikkeling. Het is grappig om 

te zien dat sommige teams die er net wat bovenuit steken op het veld en in de zaal 

kampioen worden. 

• Heren 1  

In de play-offs is H1 helaas net niet gepromoveerd naar de 2e klasse, maar twee keer 

achter elkaar promoveren is misschien ook wat veel. Het biedt weer mooie kansen voor 

aankomend seizoen. Er ligt ook een nieuwe outfit voor H1 (bij Erik in de garage). Deze 

blijft eigendom van de vereniging en wordt over drie jaar afgeschreven. 
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Frank Middelhoek heeft helaas besloten te stoppen met trainen van H1, gedachte was dat 

hij volgend seizoen ook zou gaan coachen, maar wel met wat voorwaarden. Het 

meermaals ontbreken van een keeper, aan het begin van het seizoen niet direct kunnen 

starten met trainen en de mindere opkomst heeft hem doen besluiten te kiezen voor H1 

van DMHC. De samenwerking tussen Frank Middelhoek en Herman Terra had een goede 

chemie. We hebben dan ook helaas afscheid van Frank moeten nemen tijdens laatste 

bestuursvergadering, waarbij dit aan beide zijden met een traan gepaard ging. We moeten 

nu op zoek naar een nieuwe coach en trainer voor H1. Liefst dezelfde persoon. Gisteren 

heeft een gesprek met een potentiele kandidaat plaatsgevonden, dit is nog vers, maar we 

komen hier snel op terug. 

• Dames 1 

D1 is met Ron Hoekstra als coach begonnen dit seizoen. Dit vormde niet de beste chemie, 

waarbij met wederzijds goedvinden tussentijds afscheid is genomen van Ron. “Thuis” 

hebben Thijmen en Bauke het coachen overgenomen. “Uit” is dit door Ad en Joyce 

opgepakt. Dit gaat heel goed, het is leuk om te zien dat het team weer veel nieuwe energie 

heeft gekregen.  Het was dan ook een positieve 2e seizoenshelft. 

• Het nieuwe Magazine komt er weer aan, hierin besteden we dit keer voornamelijk veel 

aandacht aan de teams. 

• We zijn heel blij te kunnen melden dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben; de 

Rabobank.  

Helaas een ander kaliber qua financiële ondersteuning dan voorheen (kleinere bedragen, 

andere condities) maar we zijn heel blij met onze nieuwe hoofdsponsor. 

 

Bedanken 

De ALV is altijd weer het goede moment om een aantal bijzonder betrokken mensen in het 

zonnetje te zetten. We hebben gelukkig veel super actieve vrijwilligers, maar er zijn er toch altijd 

een paar die het verdienen om nog net even iets extra in het zonnetje te zetten, zeker wanneer zij 

na jaren van trouwe dienst stoppen met hun huidige “functie”. Het voelt te weinig om iets kleins te 

geven, maar we willen hiermee graag laten blijken hoe blij we met jullie ongelimiteerde bijdrage 

aan ons mooie cluppie zijn: 

• Als eerste natuurlijk Herman Terra, voor de tigste keer �; 

Onze trouwe Jaqueline Stigter, We hebben helaas nog geen vervanger voor het 

wedstrijdsecretariaat gevonden, dit is een lastige opgave. Het is heel fijn hoe veel secure 

tijd je erin hebt gestoken. Het valt niet mee om in de luwte achter de PC iets bij te dragen, 

waarbij iedereen er maar vanuit gaat dat alles vanzelf gaat. Dit is ook eigenlijk gelijk het 

grootste compliment! 
• Bart Mostert, enorm bedankt voor de tijd die je in Souburgh hebt gestoken.  

• Geraldine Barendregt, super fijn hoe je tomeloze energie hebt gestoken in de activiteiten 

commissie. Zodra we wisten dat jij het oppakte, wisten we dat het geregeld was. Dat is 

echt een super fijn gevoel. 

We willen uiteraard ook alle commissieleden zeer, zeer bedanken. Aan het begin van het F&F 

toernooi volgt nog een “formeel” bedankje, maar we zijn echt super blij met wat jullie voor onze 

vereniging doen. 

Medebestuursleden, je schiet er zelf niet heel veel mee op. We hebben het goed met z’n vijven, 

soms strubbelen we wat, maar daarna gaan we weer verder. Thuis vergaderen in plaats van op 

een harde stoel in de bestuurskamer, met een goede kop koffie, een wijntje en kaasje, dat houdt de 

moed erin! 

Er wordt even ingebroken in het “pleidooi van Jet; Ook Jet enorm bedankt voor je tomeloze inzet. 

We zijn een echte familieclub en jij bent daar als “moeder” van onze vereniging het boegbeeld van. 

Een vereniging als Souburgh kan niet zonder een voorzitter als jij! 
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6. W&V rekening 2017–2018  

 

Toelichting W&V rekening 

 

• Erik heeft het financiële papierwerk wederom keurig op orde, dank daarvoor. 

• We hebben dit jaar helaas iets minder leden dan verwacht, vandaar een klein tekort ten 

opzichte van de begroting van vorig jaar. Gelukkig hebben we ook meevallers, zoals een 

bijdrage van Goaliegoods 

• Gehandicaptenfonds, mevrouw Schram heeft samen met Babette en Emie een collecte 

verzorgd. Deze opbrengst was zo mooi, dat het fonds dit jaar voor het eerst besloten heeft 

dat de vereniging 50% van de opbrengst krijgt. Dit moeten we uiteraard besteden aan de 

gehandicapten sport. 

• Elsco Imbev bonus, voorheen benodigd om met de bar goed uit te komen, maar dit jaar 

goed gedraaid, dus blijft deze geheel over. Zeker ook door het enthousiasme van de 

barcommissie. 

• Kosten, aardig zoals begroot. Iets meer trainingsuren (dus elektra voor verlichting), 

verder wat meer kosten voor materialen. Geen significante overschrijdingen. 

• Geld wat over is, is toegevoegd aan de post trainingen en begeleidingen. 

Stichting Kaai is een stichting die in het leven  is geroepen toen de CAI (Centrale Antenne 

Inrichting) in Sliedrecht is gestopt. Eens per vijf jaar keren ze een mooi bedrag uit. De stichting zit 

in Sliedrecht en vanuit de samenvoeging ontvangen we toch middels een aanvraag een mooi 

bedrag. 

• Vraag Bart: Waarom hebben we bij drie verschillende banken een bankrekening? Dit 

  kost onnodig geld. 

Antwoord Erik: Goede vraag; Er is er inmiddels 1 opgeheven, de andere hebben wE 

  nodig. De Rabo rekening gebruiken we vanwege sponsoring. Die van de 

  SNS vanuit een jaarlijkse bijdrage en uiteraard om binding met de SNS te 

  behouden. 

• Vraag Jacqueline: Klopt het dat de debiteuren flink zijn opgelopen.  

Antwoord Erik: Nee dat klopt niet, deze is juist heel positief dit jaar. 

 Verslag Kascommissie 

 

We hebben een bericht van de kascommissie ontvangen. Dit jaar bestond deze uit H.A. Smalbroek 

en H. J. Terra. Zij hebben geen onregelmatigheden in de jaarstukken gevonden en stellen voor om 

het bestuur decharge te verlenen. Dat is hierbij dan ook gebeurd.  

Erik, enorm bedankt voor het verzetten van al het werk en je gedreven inzet in deze! 

 

 

7. Jaarplanen senioren- en jeugdhockey 

 

Henk licht dit onderdeel toe. 

Thijmen en Stijn kwamen afgelopen jaar met een voorstel bij het bestuur. We zijn heel blij dat we 

hiermee de basis hadden voor een hockey technisch beleidsplan. 

Punten uit presentatie invoegen. 

Trainingsschema, laatste puntjes op de I, blij dat we nu al zo ver gevuld zijn. 

• Keepers 

Eliane gaat de jongste jeugd keepers begeleiden (keepers training). Verder kartrekker van 

de keeperstrainingen voor de gehele jeugdlijn. 
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• Jongenslijn 

Aantal junioren naar de senioren door geschoven. JA1 doorgeschoven naar H2, dus 

hiermee een jong H2 team. Helaas dit jaar geen A1 team. 

• Meisjeslijn 

MA1,  

MA2 doorgeschoven naar D2 

D1, Jet bij Derby gevraagd om een combiteam te vormen. Derby wil ook graag. Wij hebben 

de dames ingeschreven als standaard team 

Verder hebben drie keer een B team en drie keer een C team. 

• Toelichting, extra aandacht. 1e lijns teams, professionalisering coaching. 

• 25 x keepers training per keeper. Kids moeten naar Dordt of Rotterdam brengen. Kost 400 

per keeper, Souburgh betaald 300, eigen bijdrage van 100. 

• Zaal, afgelopen seizoen 6 x, vanaf dit jaar 8 trainingsuren, door nieuwe hal bij CKC en 

Sliedrecht meer zaalruimte gekomen. 

• Meer senioren door meer trimmers te krijgen. 

• Herman, zaal effectief wanneer we de laatste twee weekenden van november al zouden 

kunnen trainen. Henk geeft aan dat dit lastig is omdat we dan nog vol in het veldseizoen 

zitten. Herman, graag wel voor H1 doen. Henk gaat het proberen. 

• Veel wedstrijden in Alblasserdam, is ook reeds bevestigd. 

• Rene Huisman: A jongens die gaan spelen in H2, blijven de contributie van JA betalen. 

 

8. Vereniging Arbitrage plan 

 

René Huisman geeft toelichting op het reeds rondgestuurde arbitrage plan. 

• Sanctiebeleid 

De nadruk zal meer op sancties gaan liggen het komende. Er is een groot tekort aan 

scheidsrechters. Velen geven daarnaast vaak niet thuis terwijl ze wel een kaart hebben. 

We willen voortaan een boete kunnen opleggen, zodat er ook daadwerkelijk een sanctie 

aan het niet komen opdagen zit. 

• Inschrijving zoals bij de barindeling 

Er is bij 10 verenigingen gekeken hoe zijn dit regelen. 8 van de 10 leggen het regelen van 

en scheidsrechter bij het team (coach). Hier zitten echter ook nadelen aan. We hebben bij 

wijze van proef dan ook besloten een planning in Lisa open te zetten, net als bij de bar, 

zodat iedereen zelf kan invullen wanneer ze kunnen. Wanneer je hier geen gebruik van 

maakt wordt je automatisch ingedeeld. Je kunt niet afzeggen en moet bij verhindering zelf 

vervanging regelen. 

• De scheidsrechterscommissie vraagt verder aandacht voor het feit dat helaas weinig 

ouders een kaart hebben. Meestal de coaches en die doen juist al zo veel voor het team. 

Het zou mooi zijn wanneer we hier een oplossing voor kunnen vinden. 

Er wordt nu eerst gevraagd om in te stemmen met het voorstel zoals door de 

scheidsrechtercommissie voorgesteld 

(1) sanctiebeleid  

(2) vrijwillig inschrijven zoals bij de bar. 

 

Dit voorstel wordt unaniem vastgesteld! 

 

• Vraag Gerton; als coach wil ik de scheidsrechtercommissie vragen om 

 kinderen niet in te delen als scheidsrechter vlak voor een eigen  

 wedstrijd.  
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• Antwoord: Jacqueline en René zullen proberen hier rekening mee te houden.  

 De kids willen dit echter zelf wel graag omdat ze anders de hele dag bezet zijn. 

 

Jet dankt de scheidsrechtercommissie. 

 

9. Contributie seizoen 2018-2019 en Begroting seizoen 2018 – 2019 

 

Om alle doelen te kunnen verwezenlijken is een contributieverhoging nodig. Marcel licht het 

voorstel toe. (Voor details zie website op  alleen voor leden toegankelijke deel onder ALV 2018 >  

“Toelichting voorstel verhoging contributie en zaalhockeybijdrage ALV 2018.07.05.pdf” : 

 

We hebben als bestuur redelijk wat vergaderd om de begroting voor het komend seizoen kritisch 

onder de loep te nemen. 

We ontkomen er echter niet aan om de contributie aan te passen, zodat deze past bij de ambities 

van de vereniging. 

Dit heeft (met onderstaande verhogingen van de contributie en zaalhockeybijdrage en toeslag 

voor de eerstelijns selectie teams H1, MA1, MB1, MC1 en D1 afhankelijk van teamsamenstelling, 

competitie indeling en invulling coach/trainer) geresulteerd in een sluitende begroting. 

Dit is dan ook de reden waarom we de algemene ledenvergadering willen voorstellen in te 

stemmen met de volgende verhogingen: 

  

• Contributieverhoging spelende leden:   € 10,00 

• Contributieverhoging niet-spelende leden:     2 %  

• Verhoging zaalhockeybijdrage:   €  5,00 

• Toeslag spelers in selectie teams:   € 20,00 

 

Dit resulteert voor het seizoen 2018-2019 in het volgende overzicht: 

 2017-2018 2018-2019 

G Hockey €  61,00 €  71,00 

Senioren    

1. Basis lid, niet spelend €   55,00 €  56,00 

2. Trimmers/training lid € 145,00 € 155,00 

3. Spelend lid € 275,00 € 285,00 

Jongste Jeugd    

4. Benjamins 2 ( 5 jaar) €  65,00 €  75,00 

4. Benjamins 1 (6 en 7 jaar) € 110,00 € 120,00 

5. Mini's  E (8 en 9 jaar) € 154,00 € 164,00 

Jeugd    

6. Aspiranten D (10 en 11 jaar) € 175,00 € 185,00 

7. Aspiranten C (12 en 13 jaar) € 184,00 € 194,00 

8. Junioren B (14 en 15 jaar) € 212,00 € 224,00 

9. Junioren A (16 en 17 jaar) € 222,00 € 234,00 

 

Zaalhockeybijdrage (verplicht voor Jeugd A t/m E) 

  

  € 30,00 

 

€  35,00 

Toeslag selectie teamspelers  €  20,00 

Gezinsmaximum contributie (exclusief zaalhockeybijdrage)  € 725,00 € 755,00 

Inschrijfgeld nieuwe leden €    30,00 €   30,00 
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Jet brengt de contributieverhoging in stemming, Pieter Vos is het in eerste instantie niet met de 

verhoging van het gezinsmaximum eens. 

  

De stemming wordt daarna toch unaniem aangenomen! 

Dank voor het vertrouwen, dit voelt echt als een steun in de rug voor het gekozen beleid! 

 

20 minuten pauze 

 

Erik heeft een lijst opgesteld met de ledenontwikkeling afgelopen vijf seizoenen (bijlage 3) 

Het ledenaantal is helaas wat teruggezakt, we hebben nu 392 leden. De begroting gaat uit van een 

toevoeging komend seizoen van 25 nieuwe leden. 

De contributie ziet er het komende seizoen (2018 – 2019) dan ook als volgt uit:  

Totaal € 89.000,- (waarvan veld € 79.000,- en zaal 10.000,-) 

 

Samenstelling Kascommissie 

 

10. Verkiezing Kascommissie 

 

• Pieter Vos 

• Johan Bickel 

• 1e reserve Pim Couwenberg (pro-forma)  

• 2e reserve Jacqueline Stigter 

 

11.  Benoeming overige commissies 

 

• Technische Commissie (TC); drie vacatures, jongenslijn lijkt gedekt. Verder liefst vrouwen 

toevoegen. Vastgesteld 

• Accommodatie Commissie. Vastgesteld 

• Activiteiten commissie. Vastgesteld, werkt veel samen met de bar commissie  

• Barcommissie; Rebecca, Aksel en Yvonne Innemee toevoegen 

• Communicatie Commissie; er is een vacature (liefst twee), vastgesteld 

• Feestcommissie vaststellen (er mag weer een feest komen) 

• Jongste Jeugd Commissie (JJ), Nathalie Schoonhoven toegevoegd. Vastgesteld 

• Materiaal commissie. Vastgesteld 

• Scheidsrechterscommissie, een vacature. Vastgesteld 

• Sponsorcommissie. Vastgesteld 

• Tucht commissie, gelukkig niet nodig geweest. Vastgesteld 

• Wedstrijdsecretariaat, Jacqueline staat er nog op, maar er is een vacature. Vastgesteld 

• Zaalhockeycommissie. Vastgesteld 

Volgens statuten maken bestuursleden geen onderdeel uit van de commissie. Mn. Voor Henk was 

de TC afgelopen periode te intensief. 

 

12. Samenstelling bestuur 

 

We hebben er als bestuur goed stilgestaan bij het feit of we komend seizoen door willen gaan. Jet 

zou het voor één jaar doen met een uitloop van indien nodig nog één jaar. Er zitten er inmiddels 

drie op. De taken die we met elkaar moeten vervullen zijn er veel, we zouden er wel een 

bestuurslid bij kunnen hebben. Hier gaan we dan ook naar op zoek. Daar staat tegenover dat we 

nu een bestuur zijn die zelf ook veel werk verrichten. Bij veel verenigingen zie je juist besturen die 

“besturen” en zelf dus minder actief deelnemen aan de verschillende werkzaamheden. 
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De Grote Clubactie wordt specifiek even benoemd, omdat deze echt voor jeugdleden is. We nemen 

hier dit jaar aan deel. 

Tot slot staan we even stil bij het F&F toernooi. Dit is een heel leuk moment binnen onze 

familieclub! Op dit punt onderscheiden we ons echt van andere grotere verenigingen; Als 

Souburgh kunnen we echt Souburgh zijn. 

 

13. Rondvraag 

 

Wie gaart H2 trainen? Voorkeur Stijn 

 

14. Sluiting 

 

Jet dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun komst en positieve inbreng, met name onze ere leden 

en oudere leden. Het formele gedeelte van de vergadering wordt gesloten! 

 

 

 

 

 


