
 

NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING HC SOUBURGH 11 JULI 2019 

 

Datum: 11 juli 2019 

Locatie: Clubhuis 

Opsteller: Henk van Muijen 

 

Aanwezig 

Bestuursleden: Jet Schenk, Henk van Muijen, Korstiaan Rietveld, Marcel Schippers (sluit iets 

later aan). Erik Schwencke is door privé omstandigheden verhinderd. 

Naast bovenstaande bestuursleden zijn er 18 aanwezigen. Presentatielijst is als bijlage 

toegevoegd. 

1. Opening 

Voorzitter Jet Schenk opent de vergadering om exact 20.23 uur. Bedankt iedereen voor hun 

opkomst, zeker met het mooie weer. Erik Schwencke is helaas om privé redenen niet aanwezig. 

Korstiaan Rietveld neemt echter de taken van de penningmeester over. 

2. Ingekomen stukken 

Brief van kascontrole commissie. Diverse afmeldingen voor deze ALV (zie presentielijst) 

3. Notulen ALV 2018 

Deze worden zonder vragen aangenomen. 

4. Bestuursmededelingen 

Er zijn geen specifieke bestuursmededelingen. 

5. Jaarverslag Bestuur 

De voorzitter geeft kort overzicht van afgelopen seizoen. Ook dit jaar zijn er zowel op het veld 

als in de zaal weer een aantal kampioenschappen behaald. Dat is belangrijk, maar net zo 

belangrijk is het dat iedereen bij Souburgh op zijn eigen niveau met veel plezier kan hockeyen. 

De inzet van en aantal professionele trainers/coaches, maar bovenal van alle vrijwilligers is 

hierbij de drijvende kracht. We mogen ons gelukkig prijzen dat we deze groep binnen onze 

vereniging hebben. Hulde en heel veel dank. 

Alle verslagen van de diverse commissies zijn beschikbaar en kunnen op de webside gelezen 

worden. Speciale aandacht voor de TC; deze is in de loop van dit jaar langzaam overgegaan in 



 

een nieuwe samenstelling. Dit is redelijk geruisloos gegaan. De oude leden worden bedankt 

voor hun inzet met een zoen en attentie van onze voorzitter. 

Ook de Scheidsrechterscommissie wordt apart genoemd door de Voorzitter. Deze commissie 

heeft erg veel werk verricht en er voor gezorgd dat Souburgh qua arbitrage op een hoger peil 

komt. 

Wedstrijdsecretariaat. Jacquelien Stigter heeft deze functie een aantal jaren uitgevoerd en heeft 

aangegeven daar mee te willen stoppen. Bestuur heeft verwoede pogingen gedaan om een 

opvolger te vinden, maar is daar niet in geslaagd. Jacqueline heeft echter aangegeven deze 

functie nog een jaar uit te willen voeren. Waarvoor onze grote dank. 

Jongste Jeugd commissie. Heeft ook veel werk verzet. Is belangrijk voor instroom van nieuwe 

jeugdleden. Veel activiteiten en naast sociale aspecten ook veel aandacht voor technische 

activiteiten. 

Barcomissie. Hebben veel inzet getoond en zich een belangrijk verbindend element voor onze 

vereniging getoond. Ook veel dank gaat naar de barcommissie. 

Zaalhockeycommissie. Betty Rietveld heeft deze taak een aantal jaren vervuld, maar is daar 

mee gestopt.  

6. Winst & Verlies rekening en Balans 

Uitleg door Korstiaan Rietveld. Er wordt verwezen naar het financieel verslag. Erik Schwencke 

heeft dit weer keurig op orde, waarvoor dank. Enige opmerkingen: 

• Contributie: wordt bepaald door aantal leden. Er is een afnemende tendens van ons 

ledenaantal over de laatste jaren. Hierdoor is de contributie iets minder dan begroot. Er 

wordt veel werk verricht om tot nieuwe ledenaanwas te komen. 

• Sponsoring: loopt redelijk goed. Grote clubactie heeft een aardig bedrag opgeleverd. Eerste 

keer dat we daar weer aan mee hebben gedaan. 

• Barinkomsten lopen goed; mooi resultaat. Prijzen zijn aan begin van het seizoen iets 

verhoogd. 

• Extra kosten bij voor faciliteiten, o.a. voor nieuwe douches in kleedkamers, een nieuwe 

verwarming en aanpassing drinkwater installatie. Is uit voorzieningen op Balans betaald. 

• Extra uitgaven voor trainers en coaches. Dit is nodig om invulling te geven aan ingezet 

beleid tav verbetering hockeytechnische kwaliteit .  

• Alle debiteuren hebben betaald; crediteuren zijn allemaal betaald. 

Vragen 

Bart van Leeuwen: kosten gas en elektra nog steeds hoog. Elektra is hoog door onze verlichting; 

gas zal komend jaar stuk minder worden door hoogrendementsinstallatie die we hebben 

geïnstalleerd. Investering in led verlichting is vrij duur. Terugverdientijd is minstens 7 jaar. 

Voorlopig niet. 

Bart van Leeuwen: kosten veld lager. Geen BTW meer in rekening gebracht door gemeente; 

andere betaaltermijn. Volgend jaar krijgen we wat verhoging. 



 

 

Verslag Kascommissie 

Ingekomen brief. Kascommissie heeft financiële huishouding bekeken en geen afwijkingen 

geconstateerd. Kascommissie stelt voor bestuur te dechargeren. Wordt door vereniging 

unaniem aangenomen. 

7. Jaarplannen senioren- en jeugdhockey. 

Henk van Muijen legt  het beleid kort uit. Hij refereert naar verslag TC. Dank is verschuldigd aan 

de oude TC die veel werk afgelopen jaren heeft verzet waardoor de nieuwe TC vrij eenvoudig 

de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen heeft kunnen invullen. 

Teams zijn allemaal samengesteld. Uitgangspunten hiervoor zijn vast gelegd in beleidsstrategie. 

Indeling op basis van leeftijd, aantallen en sterkte. Spelen ook nav trainingsopkomst.  

In de jongenslijn hebben we 1 team per leeftijdscategorieën B, C en D. In de meisjeslijn 1 team 

in A leeftijd, maar in B en C meerdere teams waardoor selectie mogelijk is. D leeftijd wordt 

ingedeeld op leeftijd en sociale aspecten. De jongste jeugd gaat nieuwe seizoen beginnen met 

3 meisjes teams in E leeftijd en 1 meisjes F team. Jongens E met 1 team en  verder nog een 

Benjamins trainingsgroep. 

Totaal 7 seniorenteams: D1, D2 en D3; H1, H2, Dames veterinnen (dinsdag) en Heren 

veteranen. Verder is er een enthousiaste groep trimmers.  

We zijn ook zeer blij met ons G-hockey team dat olv Babette van ’t Zelfde met veel plezier traint 

en speelt en daar mooie resultaten bij haalt. 

De hockeyschool is weer opgepakt olv Chris van der Waal. Erg belangrijk, want hockey is geen 

makkelijke sport als je net begint. Op de hockeyschool worden de eerste beginselen aangeleerd 

voordat spelers/speelsters bij teams gaan trainen en spelen. 

 

8. Vereniging arbitrage plan 

Volgend op vorig jaar ingezette nieuwe aanpak heeft geresulteerd in verhoging van 

scheidsrechterkwaliteit. Sanctiebeleid moet echter nog wat aangepast worden omdat niet 

iedereen zich houdt aan de uitnodiging om te komen fluiten. Voorstel is om boete naar 30 euro 

te verhogen bij het niet opkomen als scheidsrechter. 

Er ontspint zich een discussie over moment van uitnodiging en tijdstip van fluiten. Beleid wordt 

voorzichtig toegepast. Er wordt altijd gesproken met scheidsrechters die niet gekomen zijn. 

Waar wordt geld voor gebruikt? Antwoord: Betalen van scheidsrechters die op laatste moment 

willen invallen. 

De verwachting is dat dit bedrag er voor zorgt dat men komt fluiten; juist die leden die willens en 

wetens niet komen opdagen.  



 

Vergadering gaat hier mee akkoord. Dit onderwerp komt echter volgend jaar weer op de agenda 

zodat we dit beleid kunnen evalueren. 

9. Begroting en vaststellen contributie 

De voorgestelde begroting wordt kort door genomen door Korstiaan Rietveld. Een belangrijke 

bron van inkomsten is de contributie. Ledenontwikkeling bepaalt deze contributie inkomsten. 

Hierbij is al rekening gehouden met de voor te stellen contributie verhogingen.  

Inkomsten: € 137.700,- 

Voorzichtige begroting aan inkomsten kant 

Kosten: ook € 137.700,- 

Begeleiding en coaching: iets goedkoper dan vorig jaar. 

Voorstel contributieverhoging: 5 euro per lid; basisleden: 2,7% inflatie correctie. Zaalhockey + 5 

euro. Extra selectie toeslag +25 euro. 

 

Vragen over begroting: 

Daan Overgaag: hoge kosten internet. Dit is inclusief het betaalapparaat. Wordt in ieder geval 

gevraagd aan Erik Schwencke. 

Rebecca Verzendaal: trimmers spelende leden? Ja, maar wel met beperkingen tav meespelen 

met reguliere competitieteams. 

Babette ’t Zelfde: betalen spelers die niet in de zaal hockeyen, maar wel trainen de 

zaalhockeybijdrage? Ja, dat klopt. 

Dames 3 heeft een speciale regeling omdat ze zich als team hebben ingeschreven en ook geen 

trainer krijgen. Ze doen dat zelf. 

Contributieverhoging is in redelijkheid toegepast en voorgesteld. Echter op basis van 

verenigingsenquête en daar uit volgende discussie bijeenkomsten met hulp van KNHB zijn een 

aantal ambities voor onze vereniging vastgesteld. De voorzitter gaat hier kort op in. Naast 

verder kwaliteitsverhoging op hockeytechnisch gebied, zullen we ook moeten inzetten op 

verbetering en vernieuwing van onze accommodatie en velden. Een waterveld is hierbij een 

wens. Er wordt bewust contact gezocht met omringende gemeentes omdat we een West-

Alblasserwaardse vereniging zijn. Er zal een aparte commissie in het leven geroepen worden 

die zich hier mee bezig gaat houden. 

Een voorstel voor een grotere verhoging van de contributie op basis van deze toekomst plannen 

komt ter tafel. Marcel Schippers geeft aan dat het goed is om een spaarpotje te hebben om 

deze plannen te kunnen invullen.  

Er ontspint zich een discussie. Harry Schenk vraagt of het bestuur hier richting aan kan geven. 

Hoeveel geld is nodig om tot deze ambities te komen. Lastig om dit nu te zeggen; dit punt moet 

verder uitgewerkt worden. 



 

Marcel legt eerste plannen uit. VV Alblasserdam wil terug naar 3 velden als ze een 

kunstgrasveld krijgen. Het 4e veld wordt dan gebruikt voor camperopvang. Ons veld 1 kan dan 

als gewenste kunstgras voor de VV Alblasserdam gebruikt worden.  

Wij kunnen dan een nieuw waterveld installeren ter hoogte van de oefendriehoek. Clubhuis 

samen met tennis. Gemeente heeft hier niet negatief op gereageerd, maar geeft ook aan dat dit 

redelijk prematuur is. Mogelijk met Papendrecht samen te investeren. 

Om hier dan in waterveld van te maken vraagt wel om eigen geld van HC Souburgh. 

Harry Schenk: kan je dit bereiken met extra verhoging van contributie? Nee, maar extra 

exploitatie die voor waterveld nodig is, kan hiermee wel betaald worden. Niet alleen om het 

potje te laten groeien, maar ook als een eerste signaal naar leden. 

Is een vrijwillige bijdrage mogelijk?  

Machiel Parel: nu stemmen over voorgestelde contributieverhogingen en commissie werk laten 

doen, zodat ze met voorstel kunnen komen voor hogere bijdrage. 

Wat zijn verschillen met andere verenigingen. Vanuit bestuur wordt aangegeven dat we redelijk 

aan de onderkant zitten.  

Voorstel voorzitter: stemmen over huidig voorstel contributieverhoging, maar we komen in een 

later stadium terug op nieuwe voorstellen voor toekomstige ontwikkelingen. Dit voorstel wordt 

unaniem aangenomen door de ALV. 

De penningmeester zal deze aangenomen nieuwe contributies toepassen in de te versturen 

rekeningen en op de website plaatsten.  

 

10. Vaststellen kascommissiecommissie 

 Voorstel: Johan Bickel en Jacqueline Stigter; Daan Overgaag reserve. Wordt door ALV 

aangenomen. 

 

11. Benoeming overige commissies 
• Technische commissie: nieuwe samenstelling olv Arnaud van den Bos als vz; vastgesteld. 

• Accommodatiecommissie: vastgesteld. 

• Activiteitencommissie: vastgesteld 

• Barcommissie: vastgesteld 

• Communicatiecommissie/redactie: vastgesteld 

• Jongste-Jeugdcommissie: Babette van ’t Zelfde stopt hiermee; nieuwe samenstelling 

vastgesteld 

• Materiaalcommissie: vastgesteld 

• Scheidsrechterscommissie: vastgesteld 

• Sponsorcommissie: nog aantal vacatures; bestaande leden vast gesteld 

• Tuchtcommissie: gelukkig niet nodig geweest; vastgesteld 



 

• Wedstrijdsecretariaat: op zoek naar vervanger voor Jacqueline Stigter 

• Zaalhockeycommissie: Yvonne Innemee vervangt Betty Rietveld 

• Zaterdagcommissaris: Nouk van ’t Zelfde en Mees Schenk 

• Feestcommissie: weer opnieuw installeren met Daan Overgaag en Fedde Parel?  

 

12. Bestuurssamenstelling 

Hele bestuur aftredend conform statuten. Op Marcel Schippers na allemaal herbenoembaar. 

Marcel stopt met zijn taak en treedt af. Beetje raar om allemaal af te treden, maar komt door de 

invoering van nieuwe statuten. 

Van Marcel wordt afscheid genomen. Overige leden zijn automatisch benoemd omdat zich  

geen nieuwe kandidaten hebben gemeld.  

Marcel wordt toegesproken en bedankt voor zijn inspanning voor de (jongste) jeugd. Ook 

sparring partner voor de voorzitter, waarvoor Jet hem persoonlijke dankt. Zij noemt o.a. de 

energie die Marcel tijdens onze bestuursvergaderingen ten toon spreidde, liet ook een 

vrouwelijke kant zien, vermogen tot meedenken, etc, etc, etc. 

Marcel krijgt roze bloemen + drank en eetpakket. Marcel memoreert dat hij het leuk werk heeft 

gevonden, zeker eerste jaren. Heeft niet alles kunnen bereiken wat hij wilde, maar blijft zich 

inzetten voor de toekomstplannen voor HC Souburgh. Op naar een mooie en nieuwe toekomst 

voor HC Souburgh. 

 

13. Rondvraag 

Harry Schenk: pakt bestuur discussie op omtrent mogelijke activiteiten tav nieuwe 

accommodatie. Bestuur: staat op agenda; nieuwe commissie moet samengesteld worden en 

haar werk beginnen. Strategische sessies met hulp van KNHB is startpunt geweest; verdere 

uitwerking hiervan is nodig en met als een van de belangrijke ambities krijgt een nieuwe 

accommodatie extra aandacht. Streven van Bestuur is een regelmatige terugkoppeling en 

discussie met de vereniging.  

Rebecca Versendaal: vrijwilligersbijeenkomst? Komt dat weer; dit is wel bedoeling. Afgelopen 

seizoen is dit door omstandigheden niet gelukt. 

Cor Lahey: als je zo’n bijeenkomst organiseert, doe het dan wel goed; hoeft niet elk jaar. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en gaat even in op ziekte Herman Terra, die gelukkig weer 

hersteld is. Verder bedankt zij de aanwezige ereleden Cor Lahey en JW Post voor hun komst. 

Ook medebestuursleden worden bedankt, met name Erik.  



 

Henk bedankt de voorzitter namens bestuur en vereniging. 

 

 

 


