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Notulen algemene ledenvergadering 20 juni 2018 
 
1. Opening 
Maurice opent de vergadering. Hij bedankt alle leden van HCB. 
 
2. Berichten van verhindering 
Marli Claesen, Ariëtte van den Elzen, Laura Tielemans, Robert Borst, Yvette, Ludgera Teunissen, 
Manon Reijbroek, Ingrid van Sleeuwen, Daniek van der Wijst, Ilse Linders en Jeroen van den Broek.  
 
Aanwezig:  
Juul Aldenhuijsen, Mariska Aldenhuijsen, Ben Aldenhuijsen, Nel Cramer, Peer Cramer, Marianne 
Ketalaars, Yvonne van Sleeuwen, Carl van der Ven, Frank van de Laarschot, Lisa Goossens, Sanne 
Reijbroek, Bo Boeijen, Robert Klokgieter, Rob Hubertus, Maureen Derks, Sandrina van Oort, Annelie 
Derks, Eline Tielemans, Marelke Rijkers, Gitte Cornelissen, Nicole van Sleeuwen. 
 
3. Ingekomen post/ mededelingen 
Er is geen ingekomen post en er zijn geen mededelingen te vermelden. 
 
4. Notulen algemene ledenvergadering 27 juni 2017 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 27 juni 2017 wordt door de aanwezige leden 
goedgekeurd.   
 
5. Verslag kantinecommissie 
 
Sproei installatie  
De sproei installatie heeft een onderhoudsbeurt gehad afgelopen jaar. Er zijn wat problemen met 
algenbestrijding geweest. We vragen de poetsers om iedere week te checken of het algenmiddel 
terugloopt. Op deze manier weten we in ieder geval zeker dat het systeem werkt. 
Laatst bleven er weer wat sproeiers hangen. Dit was blijkbaar al een paar weken. Oproep aan alle 
leden: als je merkt dat de installatie niet goed werkt, meld dit aan één van de bestuursleden, zodat 
we direct actie kunnen ondernemen. 
 
Omzet kantine  
We hebben afgelopen jaar de prijzen in de kantine wat verhoogd. Dit heeft niet het gewenste effect 
gehad. De omzet van de kantine is gedaald. We proberen wederom volgend seizoen alle 
seniorenteams tegelijk uit en thuis te laten spelen. Hopelijk lukt dat. Er is volgend seizoen een extra 
seniorenteam op de zondag. 
 
- Legionella controle heeft weer plaatsgevonden en alles is in orde. 
- AED apparaat is afgelopen jaar gecontroleerd.  
- Nick is gestopt met het onderhoud van het veld en ook met het groen. We zijn aan het kijken hoe 
we dit komend seizoen in gaan vullen.  
- De noodverlichting is afgekeurd. We gaan dit in orde maken. 
 
Punten vanuit de leden: 
- Lisa geeft aan dat het veld op sommige plekken erg glad is. Ook de tegenstanders klagen hierover. 
Belangrijk om duidelijkheid te krijgen waar deze gladde plekken zitten en wat we hieraan kunnen 
doen.  
- Muziek aanzetten gaat moeizaam. In de handleiding van de kantine staat uitgewerkt hoe de 
muziekinstallatie aangezet kan worden.  
- Internet en telefoon hadden een storing. 
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6. Verslag technische commissie 
 
Scholenhockey 
Ook afgelopen jaar hebben we het scholenhockey georganiseerd. Dit was weer een geslaagde week. 
Vanuit de sporthal zijn we goed ondersteund. Ook het aankomende seizoen wordt er weer 
scholenhockey georganiseerd. Ook worden er weer gastlessen georganiseerd, dit zal zijn van 1 t/m 12 
oktober, we zoeken hier nog vrijwilligers voor die een handje kunnen helpen. 
 
Clinics 
Dankzij de sponsoring van de Rabobank hebben we afgelopen seizoen weer 2 veld clinics kunnen 
organiseren voor de trainers en trainsters. Onze trainer van Dames 1 en meisjes B1, Rob Hubertus, 
heeft de organisatie en uitvoering hiervan op zich genomen. 
Ook hebben we dit jaar weer het Sjors sportief georganiseerd, waarbij we uit zijn gegaan van meer 
aandacht voor de jongens. Hier uit hebben we een paar nieuwe aanmeldingen ontvangen. 
 
Zaalhockey 
Het zaalhockey is nog steeds erg geliefd in Boekel, zowel bij de senioren als bij de jeugd. In de zaal 
hebben we 2 kampioenen gehad: MB1 zaal en MD3 zaal.  
Ook komend seizoen willen we alle teams weer laten zaalhockeyen. 

 
Kampioenen 
Dit seizoen heeft op het veld ook weer kampioenen opgeleverd. 
We hadden geen winterkampioenen, wel 2 zomerkampioenen:  (MB1 en MD1). 
Bij de senioren hebben we dit seizoen geen kampioenen te vermelden. Dames 1 blijft zich handhaven 
in de 3e klasse. 
 
In het veld gaan we van start met 5 senioren teams en 9 jeugdteams. De TC is klaar met de 
teamindeling, deze is dan ook bekend. We zijn nu volop bezig met de trainers en de coaches hier 
voor, dit is bijna afrondend. Wel zoeken we nog coaches voor de senioren teams, lijkt het jou iets om 
te coachen bij Dames 2, Dames Jong 1 of Dames Jong 2, laat dit dan weten.  
Ook dit jaar stoppen er weer veel trainers helaas, hierdoor zijn we helaas genoodzaakt om nog meer 
uren een trainer van hockey werkt te huren. 
 
Jongensteams 
Ook komend seizoen zullen we 2 jongensteams hebben, 1 mixteam in de E-leeftijd categorie, 1 team 
jongens B1. 
We hebben de afgelopen maanden vanuit TC, bestuur en vrijwilligers ons extra ingezet om jongens te 
werven, helaas hebben we op dit moment maar 11 jongens, voldoende om in ieder geval te kunnen 
starten, maar graag zouden de jongens nog wat wisselspelers willen. 
Ken je toevallig nog een jongen die graag zou gaan hockeyen, laat dit dan weten! 
Ook het komend seizoen zullen we ons gaan inzetten voor de jongens, het mix-team zal na seizoen 
2018-2019 naar 11 spelers moeten dus hier hebben we nog jongens nodig. Deze jongens zijn 8, 9 en 
10 jaar. 

 
Wisselingen 
We hebben binnen TC geen wisselingen. 
 
Scheidsrechterscursus 
Dit jaar is het helaas niet gelukt om een scheidsrechterscursus te organiseren. 
De verwachting is dat deze begin volgend seizoen gegeven wordt, in september of oktober. 
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VOG 
Op dit moment hebben alle bestuursleden een Verklaring Omtrent Goed gedrag aangevraagd. Dit 
gaan we aankomend seizoen ook vragen aan alle trainers, coaches en overige vrijwilligers. 
 
Wintertoernooi Veteranen 
Ook hebben de veteranen dit jaar weer een wintertoernooi georganiseerd, dit was zeer geslaagd! 
 
Vragen: 

- Dames Jong 1 heeft wel een coach. 
- Teamindeling; Het zou fijn als iemand van de TC een keer kan komen kijken in een team. Ook 

is fijn als er meerdere trainers gevraagd worden of meerdere coaches over een teamindeling. 
Meestal wordt er een voorstel gemaakt en wordt dit vervolgens met de trainers en coaches 
besproken. 

- Tipsformulier; deze formulieren zijn niet ingevuld. Niet alle coaches waren het hier mee eens.  
- MF1 gaan al competitie spelen. Een ouder staat hier nog helemaal nieuw in. Het is de 

bedoeling dat we door middel van een informatieavond de ouders op de hoogte brengen. 
 
7. Verslag PR-/ activiteitencommissie 
Binnen de PR commissie is Bo Boeijen wat meer aan het meekijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat er meer clubbinding ontstaat onder de seniorenteams. Er zijn plannen gemaakt en deze zullen 
volgend jaar uitgevoerd worden. Marelke is met de mini van de maand aan de slag geweest. Er zijn 
nieuwe shirts. Daarnaast hebben we het clubblad waarmee Noortje bezig is. 
De laatste dagen van het seizoen krijgt Marlous veel berichten over het plaatsen van berichten en 
foto’s. Actief op Facebook. 
Dit jaar zeer actief geweest in het werven van jongens. 
We hebben verschillende activiteiten verdeeld onder de senioren. Dit is geweldig opgepakt door de 
teams en daardoor hebben we leuke activiteiten kunnen organiseren. Volgend jaar willen we ook 
Dames Jong 1 en Dames Jong 2 inzetten. 
Marlous bedankt Frank van de Laarschot voor het organiseren van de BBQ.  Marlous geeft hem een 
kleinigheidje.  
 
AVG 
Sinds mei 2018 is de AVG van start gegaan. Er staat een privacy beleid op de site. We hebben 
verschillende dingen gedaan; een vrijwilligersverklaring. Dit gaan we ook vragen aan trainers en 
coaches. We hebben nagedacht over wie er wel en niet in LISA kunnen. Volgend jaar gaan we verder 
kijken voor wie het echt nodig is om in LISA te kunnen en wie niet.  
 
AED 
De AED-cursus via de EHBO vereniging in Boekel voor leden, coaches, trainers en vrijwilligers is 
geweest. Er waren ongeveer 25 leden die bij deze avond aanwezig. Simeco heeft deze avond 
verzorgd.  
 
Vragen 
- Mogelijk meer ouders vragen bij de activiteiten voor de jeugd? 
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8. Verslag sponsorcommissie 
Sponsoring inkomsten 2017-2018 zijn:  
Sponsoring borden/shirts/bidonkratten/sponsoractie: € 10.427  
 
Verklaring zie hieronder: 
 
Opgezegde sponsors:  
       - Tijdelijk stopgezet sponsoring shirts van Coleman (geen team beschikbaar); deze worden 
ingezet voor Dames Jong 1. 

- Sponsoring trainingspakken van Vast en Goed. 
 

Nieuwe sponsors: 
- Geen. 

Als iemand nog sponsoren weet dan horen we het graag. De tarieven staan op de site. 
 
Extra sponsorinkomsten: 

- Statiegeldactie: € 320,10 (dit betekent dat er ruim 1.250 statieflessen zijn opgehaald). 
- Verkoop sjaals (sponsor Coleman en Accountant Van Oort & De Wit): circa € 300. 

 
Sponsoractie statiegeldflessen: 
De statiegeldactie van 2 juni jl. is wat ons betreft goed verlopen. Samen met Myon Cornelissen en 
Yvonne van Sleeuwen hebben we deze opgezet. Op de bewuste dag blijkt al snel dat we vrijwilligers 
goed kunnen gebruiken. Naast dat het wat geld oplevert is het volgens ons ook goed voor de 
saamhorigheid binnen de club. Wij willen namens de sponsorcommissie iedereen hartelijk danken 
voor degene die een steentje heeft bijgedragen. 
Binnenkort zullen wij deze actie evalueren, waaruit zal blijken of deze actie voor herhaling vatbaar is 
of dat we een andere actie gaan opzetten. Dit zal in de loop van het nieuwe seizoen duidelijk 
worden. 
 
Actie HCB-sjaals: 
Dit is een geweldig initiatief geweest van de sponsoren Coleman en Van Oort/De Wit. Zij hebben 
kosteloos 100 HCB-sjaals laten maken voor onze club. De opbrengst door verkoop komt geheel ten 
goede voor onze club. Mocht je een trouwe supporter zijn van HCB en wil je de club een steentje 
bijdragen. Er zijn nog sjaals te koop om onze leden langs de lijn aan te moedigen. 
  
Contract Rabobank: 
Dit jaar loopt het huidige contract met de Rabobank af. Wij gaan medio september met hen in 
gesprek om te bespreken of wij het contract kunnen verlengen. Welke voorwaarden hiervoor dan 
gelden is nog onbekend. 
 
9. Verslag financiële commissie 
Zojuist hebben jullie allemaal de financiële stukken uitgereikt gekregen over het afgelopen jaar. Deze 
wil ik graag met jullie doornemen. Eerst wil ik jullie vertellen over afgelopen jaar dan wil ik later de 
begroting met jullie doornemen. Laten we met de staat van Baten en Lasten beginnen.  
Allereerst de Baten: Zoals jullie zien is de contributie van het veldhockey gestegen. Dit heeft te 
maken met de contributie welke dit jaar verhoogd is. Contributie zaal is nagenoeg gelijk gebleven. 
We hebben dit jaar 2 donateurs erbij gekregen, daarentegen is er 1 gestopt. Echter per saldo toch 
een kleine stijging. De verkoop kantine is gedaald. Deze omzet moet je eigenlijk samen zien met de 
omzet van feesten en toernooien. Hieruit is echter op te maken dat de totale kantine omzet gedaald 
is. We merken dat het minder druk is in de kantine, ook heeft het toernooi van de veteranen weer 
een mooi bedrag binnen gehaald, maar helaas niet zo veel als voorgaand jaar. De subsidie van de 
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gemeente is flink toegenomen. Dit komt door de nieuwe overeenkomst die de gemeente met de 
sportverenigingen heeft afgesloten. Hierin zat een huurverhoging aan de ene kant echter een 
subsidie verhoging aan de andere kan. Deze is hier dus terug te zien. Zoals jullie hebben kunnen 
horen van onze sponsorcommissie zijn er dit jaar een paar extra acties uitgevoerd om via deze weg 
extra omzet te genereren voor de club.  
 
Dan gaan we nu naar de lasten: Ook dit jaar heeft het veld weer volop onderhoud nodig gehad en 
zijn er extra kosten geweest vanwege de extra reiniging van het veld in verband met algen 
bestrijding. Inkopen kantine zijn afgenomen dit ligt in lijn met de daling van de kantine omzet. De 
vergoeding van de trainers is fors gestegen. Dit heeft ook dit jaar te maken met het inschakelen van 
Hockey Werkt. Door gebrek aan trainers van onze eigen club hebben wij meer uren bij Hockey Werkt 
in moeten kopen. Deze stijging van de kosten was ook verwacht. Kosten voor het feest betreft 
voornamelijk decoratie. Bij kosten die gemaakt zijn voor sponsors moet je denken aan de borden die 
aan de omheining van het veld hangen of een bloemetje om de sponsors te bedanken. Ook dit jaar 
heb ik een afschrijving gedaan op de keeper- en trainingsmaterialen. Exploitatiekosten, hieronder 
vallen o.a. de afdracht aan de KNHB, kosten voor toernooien, opleidingskosten, huur veld en inkopen 
keeper- en trainingsmateriaal. Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de exploitatiekosten fors 
gedaald. Voorgaand jaar zaten er veel kosten in de aanschaf van nieuwe materialen. Dit jaar waren er 
minder spullen nodig waardoor deze kosten niet zo zwaar drukken op het resultaat. Ook zijn er op de 
andere posten minder kosten gemaakt. Huisvestingskosten, zijn in lijn met voorgaand jaar.  
 
Vragen:  

- Frank van de Laarschot wil wat meer inzicht hebben in de bedragen die naar de trainers gaan.  
Maurice geeft aan dat dit een kostenpost is voor de trainer van Dames 1, trainers van de 
leden van de club en de facturen die we betalen aan Hockey Werkt.  
Frank vindt dat we als leden recht hebben om meer te weten te komen over de contributie 
en de vergoeding van de trainers. 
De grootste kostenpost zijn de facturen van Hockey Werkt. Helaas kunnen we geen trainers 
binnen de club vinden. 

- Een trainer van Hockey Werkt koppelen aan een lid van HCB. Dit hebben we geprobeerd en 
vervolgens stoppen deze leden. 

- Sanne Reijbroek geeft aan het leuk te vinden om trainers af en toe te ondersteunen.  
 

10. Begroting 2017/2018 
Dan wil ik jullie nu meenemen naar de balans. Zoals jullie zojuist hebben gezien bij de staat van baten 
en lasten hebben we dit jaar in moeten teren. Dat uit zich in de balans wanneer je kijkt naar de LM 
en het eigen vermogen. Ook dit jaar hebben we een begroting opgesteld. Deze staat in de 4e kolom 
van de staat van baten en lasten. De meeste posten heb ik in lijn gehouden met verleden jaar. Hier 
en daar heb ik de begroting iets aangepast op afwijkingen die reeds bekend zijn. Dit zijn onder 
andere de koste van het veld die dit jaar zijn geweest echter niet jaarlijks terug komen. Hiervoor heb 
ik wel een klein bedrag als reservering in de begroting opgenomen. Daarnaast zal ook de kosten voor 
de trainer stijgen omdat we genoodzaakt zijn meer gebruik te maken van de faciliteiten van hockey-
werkt. Als we doorgaan zoals we nu doorgaan zien we dat we aan het eind van het jaar verder in 
gaan teren. 
 
Kascommissie: 
Nel Cramer en Lisa Goossens hebben de cijfers bekeken. Deze cijfers kloppen. Lisa Goossens pakt dit 
volgend jaar weer op, Juul Adenhuijsen ondersteunt haar. 
 
11. Vaststelling contributie 
Ons voorstel is om de volgende contributies te gaan hanteren. We gaan voor een stapsgewijze 
benadering. 
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Veldhockey: 
De contributie gaat voor alle leden met tien euro omhoog.  
 
Zaalhockey: 
De contributie gaat voor alle leden met 5 euro omhoog. 
 
De ALV keurt dit goed. 
 
Conclusie:  
Zijn er nog vragen?  
 
12. Bestuursverkiezing 
Maurice Franssen treedt af als voorzitter. Marlous van Schijndel wordt officieel voorgedragen als 
voorzitter. De ALV keurt dit goed. Bo Boeijen wordt officieel voorgedragen als bestuurslid hoofd PR 
Commissie. De ALV keurt dit goed. 
 
Marlous draagt Maurice aan als erevoorzitter.  
 
13. Rondvraag 

- Bestaat er een mogelijkheid om ouders wat meer te betrekken bij de club? Belangrijk dat er 
wat meer communicatie naar ouders komt.  

- Is er al een nieuwe tuinman gevonden? Waarom worden er geen ouders gevraagd om de tuin 
een keer te doen? Mogelijk begin seizoen rond de tafel zitten en taken ter plekke verdelen. 
Ouders die er niet zijn, krijgen de overgebleven taken. Nu komt het altijd op dezelfde ouders 
neer. 

- Is de grote schoonmaak van dit jaar al gepland? 
Deze is nog niet gepland. Sem en Bo poetsen op dit moment. Ze gaan in de zomer door en 
pakken elke week een taak extra. 

- Frank geeft aan dat een pitcher duurder is dan losse biertjes.  
- Gebouw (deel HCB): In hoeverre is het gebouw van HCB? 

Er bestaat een plan om buiten een overkapping te maken.  
- Wie is verantwoordelijk voor het repareren van de dakgoot? 

We hebben met eigen middelen het gebouw neergezet. De kantine moesten we zelf 
bekostigen. Het gebouw is van de gemeente. Als je iets constateert aan de buitenkant, 
moeten we dit aan de gemeente melden en moet de gemeente dit bekostigen. 
Mogelijk kunnen we met de gemeente bespreken hoe we dit op gaan lossen. Eerst Jeroen 
van den Broek benaderen om te bekijken hoe we dit geregeld kunnen krijgen? 

- Hoe denkt het bestuur erover om een overkapping te maken? 
- Onderhoud van het veld; goed in de gaten houden met betrekking tot algengroei.  

We zijn in overleg met de Tennisclub. Zij hebben alle materialen staan en mogelijk kunnen ze 
iets voor ons betekenen. Volgende zomer wordt de tenniskantine verbouwd, ze hebben 
gevraagd of ze dan onze kantine mogen gebruiken. Het bestuur moet nog rond de tafel om 
dit goed te bespreken. 

 
14. Sluiting 
Marlous sluit de vergadering. 
 


