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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

seizoen 2017-2018 d.d. 13-11-2018 
 

Aanwezig:  Zie presentielijst  

Afgemeld: Arend Jan van de Kerk, Bregje Kerssemakers, Paul Couterier, Joop van Zwet, Paul 

Schatorjé, Laurens Arts en de ouders van Sophie Vermeer en ouders van Jolijn de 

Kort. 

Notulen:  Henry van Wanrooij 

 

1. Opening en mededelingen: 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat de bestuursleden Arend 

Jan van de Kerk en Bregje Kerssemakers verhinderd zijn.  

 

2. Ingekomen en uitgegane stukken  

De secretaris deelt mede dat er geen ingekomen of uitgaande stukken zijn.  

 

3. Notulen ALV d.d.15 november 2017 

Bij de rondvraag moet de vraag worden opgenomen ”Zijn bestuursleden lid zijn van de vereniging?”  

Verder worden de notulen door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Algemeen verslag  

De voorzitter draagt het algemeen verslag voor.  

“In het seizoen 2017/2018 hebben wij als vereniging een succesvol maar vooral sportief 

seizoen gehad met een groot aantal kampioenschappen en is ons eerste damesteam weer 

teruggekeerd in de derde klasse.  

Om voor iedereen een goede training te verzorgen en deze meteen naar een hoger level te 

tillen hebben we, en dit natuurlijk in goed overleg met de TC, ervoor gekozen om in zee te 

gaan met een tweetal professionele organisaties. Dit zijn Hockey Werkt en Keepersschool 

Zuid. Deze 2 organisaties verzorgen de trainingen voor HC Mierlo 

De geluiden die we oppikken zijn tot nu toe overwegend positief. In de komende 

wintermaanden zullen we deze samenwerking uitgebreid gaan evalueren. Dit om tijdig een 

besluit te kunnen nemen richting aankomend seizoen. 

De club is druk in gesprek met de gemeente in overleg over ons clubhuis. Gezien de leeftijd/ 

staat en het ledenaantal zal er dit jaar bekeken moeten worden of we inzetten voor 

uitbreiding/renovatie of nieuwbouw. Deze gesprekken staan gepland met de gemeente. We 

zijn content met het feit dat de gemeente in het sportbeleid voor de komende jaren de 

vernieuwing van het clubhuis en het vervangen van de twee zandvelden heeft opgenomen. 

Als bestuur zijn wij bijzonder tevreden over het functioneren en de inzet van diverse 

commissies/vrijwilligers. Van de TC tot aan de materiaalcommissie en alle begeleiders, 

coaches, managers, noem maar op. Een enkele wil ik er toch even uitlichten zonder anderen 

tekort te doen; 

HOCKEYCLUB ‘MIERLO’ 
 



 

Verslag van ALV HC Mierlo d.d. 13 november 2018 Pagina 2 

 

 

Zo is de inmiddels uitgebreide sponsorcommissie afgelopen seizoen bijzonder actief geweest. 

Nieuwe sponsoren, TV’s  en natuurlijk ‘De grote clubactie’ werd enthousiast door de leden 

opgepakt en leverde een mooie som geld op. Op dit moment is de huidige grote clubactie nog 

volop bezig en zijn we druk aan het ‘sparen’ voor een Skills Veld waarop iedereen straks zijn 

hockeytechniek kan gaan verbeteren. We zijn blij dat de sponsorcommissie met haar 

initiatieven zorgt voor een extra geldstroom in onze club. Leden die denken dat ze een leuke 

sponsor weten kunnen de gegevens sturen naar sponsoren@hcmierlo.nl 

De mensen achter het Blauwe Kers toernooi zorgen ervoor dat onze club een begrip aan het 

worden is bij andere clubs in de regio en daarbuiten. Het toernooi werd afgelopen seizoen 

uitgebreid met een A-toernooi en de toernooien mogen aan belangstelling zeer zeker niet 

klagen en zijn succesvol. Op naar de nieuwe versie. 

Helaas zien we dat een ander jaarlijks evenement, het familietoernooi, een afname had in 

deelnemers. Een reden zou kunnen zijn het tijdstip van dit mooie toernooi.  De organisatie 

heeft daarom, in goed overleg met de club, besloten om het toernooi te verplaatsen naar 

Pinksteren. 

Ondanks dat er een groot aantal mensen actief is op onze mooie club, moet ik ook dit jaar in 

de ledenvergadering een oproep doen naar nieuwe vrijwilligers. Zo is onlangs de vacature van 

webmaster ingevuld, maar we blijven met een onderbezetting bij materiaal commissie, 

zaalcommissie en technische commissie. Mogelijk dat u ons kunt helpen met het uitdragen 

van de oproep naar hen die vanavond hier niet aanwezig zijn. 

Zoals iedereen weet vinden wij het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine 

gezond is. Er wordt jaarlijks een Kantinescan uitgevoerd en  de uitkomst wordt aan bestuur en 

Team Fit gerapporteerd. Zoals iedereen weet kregen we vorig jaar nog zilver maar dit jaar 

werd het zelfs goud. Vandaar dat ik een mooie bos bloemen wil overhandigen aan Antoinette. 

Zij kreeg het toch mooi voor elkaar en zorgde daardoor voor een unicum in de gemeente 

Geldrop-Mierlo.” 
 

Er komen gedurende dit algemeen verslag de volgende vragen naar voren: 

• “Kan er ook een vergoeding aan de trainer van MD1 worden gegeven? “ 

• “Waarom ben ik niet benaderd toen ik mij meldde voor de taak van webmaster?” 

• “Kunnen er vacature omschrijvingen komen van de taken die nog moeten worden ingevuld?” 

 

Ruwan van Leeuwen, Jan Feenstra en Jesper Kees zullen gezamenlijk zorgen voor goede teksten op de 

website en app om de vacatures bij de leden en ouders duidelijk te maken. 

 

5. Verslag kascommissie  

De kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen. De leden stemmen in met deze werkwijze 

en complimenteren de penningmeester met de verrichte werkzaamheden. Zij stellen voor de 

penningmeester en bestuur décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in waarmee décharge 

verleend wordt. 

 

6. Samenstelling nieuwe kascommissie  

De kascommissie zal komend seizoen bestaan uit Harry van Lipzig en Paul Koudijs.  

 

 

7. Begroting 2018/2019 

mailto:sponsoren@hcmierlo.nl
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De begroting wordt uitgereikt en door de penningmeester worden de diverse posten waar nodig 

toegelicht.  

Omdat de post “Vorderingen leden” ieder seizoen groeit gaat de penningmeester komend seizoen 

eerder beginnen met het incasseren.  

Bij de post “Overige voorzieningen” wordt rekening gehouden met zaken die bij een aangepast/nieuw 

clubhuis vervangen of aangeschaft moeten worden zoals bar en meubilair. 

Bij de post crediteuren betreft het rekeningen die bij het begin van ieder seizoen terug keren en 

inmiddels lager zijn geworden zoals huur velden en openstaande rekeningen van de toernooien. 

De post “Contributie’ is hoger als begroot door het groot aantal zaalhockeyers. 

De post “Bar omzet” is hoger door de toernooien die dit jaar anders werden georganiseerd. 

De post “Trainers en vrijwilligers” is lager door het grote aantal ouders die training gaf. 

De post “algemene kosten is hoger” omdat er extra uitgaven waren a.g.v. de aanschaf van een nieuw 

financiën pakket. 

Het positieve resultaat gaf aanleiding om dit seizoen in zee te gaan met Hockey Werkt. 

 

Op de vraag waarom de lampen niet worden gedoofd als er geen training is, vraagt de voorzitter om de 

handen uit de mouw te steken en zelf over te gaan tot actie als men dit bespeurt. 

 

8. Verhoging Contributie  

Penningmeester licht toe waarom we moeten overgaan naar een hogere contributie en doet daartoe een 

voorstel. Dit wordt door het overgrote deel van de aanwezige leden goedgekeurd. Wel is er een 

opmerking vanuit het team Dames Door de Weeks welke door de penningmeester zal worden 

opgepakt. 

 

9, Begroting 

De begroting is reeds bij het vorige actiepunt door de penningmeester uitgebreid besproken en er zijn 

geen opmerkingen vanuit de vergadering. 

 

10. Bestuursmutatie 

Bregje Kerssemakers heeft aangegeven dat ze het komende seizoen niet meer actief zal zijn als 

secretaris. Het bestuur stelt voor om met de bezetting van 5 leden verder te gaan wat door de leden 

akkoord wordt bevonden. Zij zullen intern de vacature secretaris oplossen. 

 

11. Beleidsplan 

Op de website is het beleidsplan, wat door bestuur en TC is vastgesteld, te lezen. 

Toon Goedhart geeft aan dat dit grotendeels bestaat uit taakomschrijvingen waarop wordt geantwoord 

dat hij waarschijnlijk alleen de bijlagen gelezen heeft omdat het beleidsplan bestaat uit twee delen. 

 

12. Rondvraag 

• Vraag: Kan er in de statuten worden opgenomen dat commissie leden als lid worden gezien? 

Antwoord: Het bestuur zal in het lopende seizoen dit gaan bestuderen.  

• Vraag: Kan er in de statuten worden opgenomen dat jeugdleden of ouders van jeugdleden 

stemrecht krijgen in de ALV?  

Antwoord: Het bestuur zal in het lopende seizoen dit gaan bestuderen. 

• Vraag: Hoe worden de scheidsrechters ingedeeld? 

Antwoord: De B-junioren staan ingedeeld op de D-teams en de B-junioren uit de selectie en 

opleidingsteams op de C-teams. De A-junioren staan ingedeeld op de lagere B-teams en C-

teams.  De senioren staan ingedeeld op de A-teams en de hogere B-teams. Op zondag zien we 

met name CS+ scheidsrechters en senioren ingedeeld staan.   

• Vraag: Worden beginnende scheidsrechters begeleid? 
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Antwoord: We zullen de beginnende scheidsrechters met name in de lentecompetitie inzetten 

en willen onze CS+ scheidsrechters en enkele senioren vragen voor extra ondersteuning. 

• Vraag: Op dit moment wordt veld 3 door iedere team eerlijk gebruikt. Kunnen we veld 3 niet 

meer inzetten voor de teams die op een hoger niveau spelen?   

Antwoord: Het bestuur zal dit in de winterstop bespreken met de technische commissie.   

• Vraag: Waarom duurt het zolang voordat de lampen op veld 3 gerepareerd zijn? 

Antwoord: De gemeente heeft e.e.a. uitbesteed aan een bedrijf die de lampen gedemonteerd 

heeft om ze op een andere locatie te repareren. 

• Vraag: Kunnen er extra lampen gehangen worden bij de entree van het complex?  

Antwoord: We zullen dit opnemen met de gemeente.  

 

Hierna neemt de sponsorcommissie het woord en wordt onder de aanwezigen een trekking gedaan 

voor deelname van een HC Mierlo team aan een bootcamp. Meisjes B1 is de gelukkige. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezige leden uit voor een hapje en drankje.  


