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Aanwezig vanuit het bestuur: Camiel Aarts (Voorzitter) 

Nathalie Verstegen (Secretaris, Verslag) 
Martin de Visser (Penningmeester)  
Freddy Lennings (Technische Commissie) 

 Robert Wijdeveld (Gebouwenbeheer)  
 
Aanwezige & afgemelde leden: Zie bijlage 1:  Presentielijst 
 

 

Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

  

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

Rob v.d. Berg kon er helaas niet bij zijn i.v.m. andere verplichtingen. Freddy Lennings en Martin de Visser 

zitten wel alvast aan de tafel, omdat ze al een half jaar volop meedraaien. 

2. Vaststelling verslag ALV 12.10.2016 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 12.10.2016 is gepubliceerd op de website onder de tab 

Downloads.  

 

3. Terugblik seizoen 2016-2017 & vooruitblik 2017 - 2018 

a. Nieuwe veld 

Aanloop heeft veel voeten in aarde gehad. Het overleg met Avesteyn en de gemeente start in oktober 

2016. Daarna gaan we onszelf de vraag stellen hoe realistisch het is om het veldje bij het clubhuis te 

leggen en niet achteraan. In de perspectienota van 2017 wordt de financiering van € 135000,- 

goedgekeurd. Daarna wordt toch de andere plaats bepaald. Dit is €. 40.000,- duurder en de gemeente 

heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Zij zeggen toe om €. 25.000,- extra te financieren, de 

aannemers nemen €. 10.000,- voor hun rekening en de club zet € 5.000,- extra in. Hier door kan het 

veld er komen met extra goals en de goals van de 6-tallen worden nog gesponsord door V&S 

Authentiek bouwen. 

b. Nieuwe verlichting 

Bij zowel het kleine als grote veld is de verlichting vervangen. Dit is nu vervangen door LED-verlichting 

en dus besparing. Er zijn nog wat afwerkpuntjes maar daar wordt aan gewerkt. 

c. Renovatie clubhuis 

Hier is veel veranderd en gebeurd. In 2016 is de keuken vervangen door Bjorn Kerkhof. Er is binnen 

en buiten schilderwerk verricht (o.a. door Michel vd. Wetering), de plafond in de toiletten zijn 

vernieuwd door Hatimo, er zijn een nieuwe koelkasten, een nieuw koffiezetapparaat, diverse elektra 

en verlichting is vervangen door VeBa Elektro, de camera’s en beveiliging zijn aangepakt door 

Smarthome Engineering en Saskia van Beek heeft gezorgd voor andere / nieuwe vitrines voor 

http://www.hdlhockey.nl/site/?option=2401&catdetails=13
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materiaal en frisdrank. Verder is er nog Wifi geïnstalleerd, een televisie voor narrowcasting, er is een 

Ipad aanwezig en sinds kort kunnen er ook pinbetalingen gedaan worden. 

d. Voortzetting samenwerking HockeyWerkt 

De samenwerking met HockeyWerkt is destijds van de grond gekomen via de financiële injectie die de 

club heeft gekregen vanuit het Coöperatief Dividend van de Rabobank. Deze samenwerking is 

gecontinueerd wegens succes in het vorige seizoen. Dit loopt via de trainingscoördinator Hans 

Kaandorp en de samenwerking met HockeyWerkt verloopt goed. Behalve het zelf geven van 

trainingen bieden zij begeleiding aan jonge eigen trainers en adviseren zij de trainingscoördinator 

waar nodig. Steeds wordt bezien bij welke teams we een trainer van Hockeywerkt kunnen inzetten 

om de kwaliteit van onze trainers zelf te verbeteren.  

e. Hockeytechnische zaken overig 

In februari 2017 heeft Robert Wijdeveld kenbaar gemaakt dat hij wegens toegenomen 

werkzaamheden niet langer de TC kan voorzitten en toen is Freddy Lennings bereid gevonden om ad 

interim als voorzitter van de TC te gaan fungeren. Minka Hexspoor is sinds oktober 2016 

verantwoordelijk voor het materiaalbeheer. Roelie Willems is verantwoordelijk geworden voor de 

opleiding (we hebben nu weer 40 aanmeldingen voor de nieuwe scheidsrechterscursus) en 

begeleiding van scheidsrechters en al daarvóór is Esther Brugmans de scheidsrechter indeling voor 

haar rekening gaan nemen. Monique Boskamp is eveneens toegetreden tot de TC. 

f. Zaalhockey 

Ook in het seizoen 2016-2017 hebben we de zaalhockeyprogramma weer kunnen uitbreiden onder 

leiding van Rob Dortmans. We hebben niet alleen de onderlinge competitie met andere, omliggende 

clubs, maar ook met enkele teams kunnen deelnemen aan de KNHB competitie.  

g. Sponsoring 

De sponsoring is voortgekomen uit bordsponsoren, sponsoren via narrowcasting, sponsoren van 

terrastafels, de clubkascampagne van de Rabobank (2016 opbrengst ongeveer € 1250,- en 2017 

ongeveer € 1000,-). Coöp-sponsoractie € 600,-, het marktteam van de Rabobank sponsort een 

buitentafel, het oberen tijdens de pronkzitting, de kerstbrodenactie, Jumbo Spaarplaatjesactie (met 

speciale dank aan Anja Bekkers en Rob v.d. Berg voor de organisatie en Ronald Hastenberg en Ad van 

Asseldonk voor de fotografie) en de jaarlijks terugkomende sponsoring van Van Tilburg die ook vorig 

seizoen weer op de club een verkoopactie hebben gehouden. 

h. Activiteiten 

Er is geen familiehockeytoernooi meer. De belangstelling daarvoor was de laatste 2 jaar al minimaal, 

maar nieuwe activiteiten zijn ontplooid om een hockeykamp te organiseren. Verder zoals elk jaar 

sinterklaas voor de jongste jeugd, NL Doet actie in maart en een presentatie van Henk de Visser op 29 

maart jl over positief coachen. Ook werd de vrijwilligersavond bij de Koekenbakkers op 22 juni goed 

bezocht met ongeveer 50 personen. 
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i. Leden 

Wim van Rosmalen vorig jaar benoemd tot lid van verdienste en Ton Keetels in het zonnetje gezet als 

vrijwilliger van de maand in de Hadeejer van maart 2017.  

Ledenverloop van het seizoen 2016-2017 was op het minimum 239 en maximum 272. Momenteel 
tussen 240 en 250 en dat is minder dan de afgelopen 5 jaar. Er zijn zorgen over steeds minder 
jongens die zich aanmelden Zo hebben we ook afscheid moeten nemen van het gehele B team in juni. 
Ook waren er weinig aanmeldingen van jongste jeugd bij en door de clinics voor de jongste jeugd bij 
de aanvang van het nieuwe seizoen. Gelukkig hebben we wel en Dames 18+ team kunnen behouden 
met enkele nieuwe aanmeldingen.  

j. Kampioenen 

We hebben 5 kampioenen gehuldigd : M6E2, MD2, MA1, Dames 1 en Meisjes C.  

k. Bestuur 

Er zijn wat interne wisselingen/oplossingen ad interim. Robert Wijdeveld is tussentijds 

verantwoordelijk geworden voor accomodatiebeheer, Freddy Lennings is ad interim voorzitter TC 

geworden en Martin de Visser heeft ad interim de functie van Victor Sanders overgenomen als 

penningmeester. 

l. Aandachtspunten 

- Het stagnerend ledental 

- Het rond krijgen van trainingen voor alle teams. We streven ernaar om ieder team 2 trainingen te 

kunnen bieden. Helaas lukt dat niet altijd, maar hierover is overleg met HockeyWerkt. 

- Het indelen van (goede) scheidsrechters blijft een punt van aanhoudende zorg. Er is vorig seizoen 

gestart met het inzetten van een poule van betaalde scheidsrechters en dat lijkt vooralsnog te 

lukken.  

- Er is geen coördinatie van de PR van de club. Nu wordt er af en toe wat gepubliceerd vanuit de 

club op social media, de website of in de krant, maar de coördinatie ontbreekt. Voorheen werd 

dit verzorgd door Anja Bekkers maar sinds dat zij vorig jaar september is gestopt, is het het 

bestuur niet gelukt om voor deze functie iemand anders te vinden. 

- Ook is het vinden van vrijwilligers voor andere functies (TC, activiteiten) nog steeds erg lastig. 

4. Financieel Jaarverslag 

Penningmeester Martin de Visser geeft aan dat hij op korte termijn alles opgepikt heeft en stelt zich voor.  

Jaarverslag van vorig jaar als uitgangspunt gepakt.  

- De huren zijn hoger. Deze waren niet betaald in het jaar dat ze betaald hadden moeten zijn. Dit is 

dus een correctie op vorig seizoen. 

- De begroting is verhoogt i.v.m. het nieuwe veldje. 

- Schoonmaakkosten wat hoger i.v.m. achterstallige betaling. 

- Telefoonkosten hoger i.v.m. internetkosten. 

- Bestuurskosten hoger i.v.m een abonnement dat betaald is waarvan geen factuur is. 

- €1680,- aan verlichting van het veld in de kosten gezet. 

- Trainers. Dit bedrag is al hoger, maar de begroting is nog hoger, omdat we meer trainers in 

moeten gaan kopen. 
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- Inkomsten is een punt van aandacht. Dit was best wel zoeken. Met name de kosten van de 

sponsoring. De sponsoring in natura is niet genoemd. 

Balans: 

- Contributie te laat geïncasseerd. ‘ 

- Vaste activa hoger door keukenapparatuur Lunenburg en keukenverbouwing Kerkhof. 

 

Gerion geeft aan dat de sponsoring in de begroting staat op € 4400,-. De sponsorcommissie brengt op dit 

moment ongeveer €. 6500,- binnen, maar er blijft weinig van de commissie over. De zorg is dat die 

inkomsten dan misschien ook wegvallen. Als er geen sponsorcommissiemeer is zijn de inkomsten sowieso 

lager, als ze niet helemaal wegvallen. 

Camiel bedankt Martin nogmaals voor zijn inzet. 

Nu kan de contributie nog hetzelfde blijven, maar afhankelijk van een aantal zaken, kan de contributie 

volgend seizoen verhoogd worden. Deze zaken zijn de sponsorcommissie en hun voortbestaan en inbreng 

van sponsorgeld, de extra betaalde trainers en de betaalde scheidsrechters. 

5. Verslag kascontrole commissie en benoeming leden 

De kascommissie is voorlopig akkoord maar moet nog even naar een post gekeken worden. Ze hebben 

daarom nog geen decharge verleend. Dat gaat pas gebeuren als de kascommissie volledig mee kan 

komen kijken.  

 

Willemien geeft aan dat uiteindelijk vorig jaar na een aantal sessies goedkeuring heeft kunnen geven. 

Vorig jaar is er toen wel aangegeven dat het beter moest. Uiteindelijk hebben ze alles aan kunnen sluiten 

met banksaldi. Ook Willemien bedankt Martin voor duidelijke werkwijze. Ze zijn erg blij met het pinnen. 

Er missen nog wel wat bonnen, maar het banksaldo klopt. Nu moet alles weer goed gedocumenteerd 

worden. 

Voor nu zijn er nog 2 vragen op te lossen en dan met 4 ogen kijken. Daarna kan alles akkoord zijn. Nu is er 

nog een risico van €.2000,-. 

Willemien Boot en Rob Dortmans hebben nu de kascontrole gedaan. Rob is niet aanwezig, maar 

Willemien wil het nogmaals doen. 

6. Bestuursverkiezing 

Martin de Visser wordt verkozen tot penningmeester, Freddy Lennings wordt verkozen tot voorzitter TC 

en Robert gaat gebouwenbeheer doen. 

Marloes van Kessel wordt verkozen tot bestuurslid activiteiten.  

Camiel bedankt Rob v.d. Berg voor zijn inzet en benoemt hem tot lid van verdiensten.  

7. Rondvraag 

Willemien vraagt waarom de scheidsrechters door de club betaald worden en niet door de scheidsrechter 

die niet wil/kan fluiten. Er is een poule gemaakt van mensen die vaker willen en kunnen fluiten omdat er 

te weinig oudere leden zijn, die de hogere wedstrijden kunnen fluiten. De regel is dat ze 2 wedstrijden 

achter elkaar fluiten op een zaterdag of 4 wedstrijden in een seizoenshelft. Dan krijgen ze betaald. 
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Monique van Zutphen heeft aangegeven dat ze stopt met haar taken bij HDL. Camiel bedankt haar en 

benoemt haar tot lid van verdienste. 

* * * * * * * * * * * * * *  

HDL Cafe 

Trainingen.  

Begin van het seizoen vielen er trainers af i.v.m. school enz. We hebben gezorgd dat elk team 1x per week 

training krijgt. Er wordt aangegeven dat er is te weinig gecommuniceerd. Dit wordt beaamd. 

De jeugd moet gecoached worden om de training te kunnen geven en wellicht kunnen ouders 

ondersteunen bij een training. 

Alle ouders kunnen mee coachen bij het hockey. Bij Avesteyn wordt iedereen benaderd om op een 

bepaald moment ergens te zijn. Daar werd gevraagd wat je voor de club gaat betekenen. 

Kleinschalig aanpakken werkt wel. Wellicht een idee om op te pikken en ouder sop de club uit te nodigen. 

 

Gerion zit in het marktteam en bij de Rabobank en zien ze bij verenigingen de moeite om vrijwilligers aan 

te komen.  Edward geeft aan verdere uitleg te willen geven ivm vrijwilligers. 

Veel activiteiten buiten hockey kunnen saamhorigheid bevorderen. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

Bijlage 1:  Presentielijst incl. afmeldingen. 

.



Verslag Algemene Ledenvergadering   
 
d.d. 12.10.2016, 20.30 uur  in het clubhuis van Hockeyclub HDL 
 

 

12.10.2016 Verslag Algemene Ledenvergadering Hockeyclub HDL_AB 6 / 6 

 

Bijlage 1:  Presentielijst 

Afmeldingen: 

Ton Keetels 

Rob Dortmans 

Luc Willems 

Miranda van Asseldonk 

Rob v.d. Berg 

Alina van Marsbergen 

 

Aanwezig:  

Camiel Aarts 

Martin de Visser 

Marloes van Kessel 

Nathalie Verstegen 

Anneleen Pors 

Chantal Verbruggen 

Chantal van Veghel 

Edward Bos 

Joost Luyendijk 

Monique Boskamp 

Freddy Lennings 

Saskia van Beek 

Lia Schouten 

Reyndert van Aspert 

Olga van den Boom 

Patricia van Cleef 

Stephan van Alebeek 

Tino Ruijs 

Gerion Pelders 

Roelie Willems 

Monique van Zutphen 

Anja Bekkers 

Marcel Kuijpers 

John van Krieken 

Willemien Boot 

 

 

 
 

   
 


