HOCKEYCLUB ‘MIERLO’

Op dinsdag 13 november 2018 vindt om 20.00 uur in het clubhuis de algemene
ledenvergadering plaats, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Ouders van jeugdleden mogen de vergadering bijwonen, echter alleen leden van 18
jaar en ouder zijn stemgerechtigd.
Kijk voorafgaand hiervan ook op de website voor mogelijk nadere informatie.
De agenda van de vergadering is als volgt.
1. Opening en mededelingen.
2. Ingekomen en uitgegane stukken.
3. Notulen ALV 15-11-2017.
4. Algemeen verslag.
5. Financieel verslag.
6. Verslag kascommissie.
7. Samenstelling nieuwe kascommissie.
8. Verhoging contributie.
9. Begroting 2018/2019.
10. Bestuursmutatie. (Bregje Kerssemakers treedt af)
11. Beleidsplan.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Het bestuur
Tijdens en na de vergadering worden een drankje en een hapje aangeboden.
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
seizoen 2016 – 2017 d.d. 15-11-2017

Aanwezig:

Zie presentielijst

Afgemeld:

Dhr. Meulendijk, Dhr. Van Zwet, Mevrouw Suurs

Notulen:

Arend Jan van de Kerk (plaatsvervangend secretaris)

1. Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter vraagt de vergadering om
1 minuut stilte in verband met het overlijden van de leden Henry Kant en Henk van Griensven.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
De secretaris deelt mede dat er geen ingekomen of uitgaande stukken zijn.
3. Notulen ALV d.d.6 oktober 2016
De vergadering stelt de notulen ongewijzigd vast.
4. Algemeen verslag
De voorzitter draagt het algemeen verslag voor.
‘In het seizoen 2016/2017 hebben wij te maken gehad met het overlijden van een van onze oprichters
van onze vereniging Henk van Griensven. Henk was zeer betrokken bij het wel en wee van de club en
nog actief als begeleider van onze jonge scheidsrechters. Ook was het telkens weer een genot om
Henk bij de ALV’s aan het woord te hebben.
Als bestuur / club hebben we het afgelopen seizoen veel tijd gestoken om de commissies die
onderbezet waren weer op sterkte te brengen. Dit natuurlijk in samenwerking met de huidige
commissieleden. Zo zijn we allereerst heel erg blij dat onze sponsorcommissie weer nieuw leven is
ingeblazen. En zij zorgen / gaan zorgen voor de broodnodige inkomsten. Daarnaast is ook de materiaal
commissie flink uitgebreid. Zo heeft bijvoorbeeld de materiaal commissie gezorgd dat op het eind van
het seizoen de staat van de keepersmaterialenvolledig in kaart is gebracht. Ondertussen is er door de
club geïnvesteerd in talloze nieuwe uitrustingen. Dank aan hen die in de zomerstop zoveel uren in
hebben geïnvesteerd om de nieuwe keepersmaterialen in orde te maken.
Ook onze accommodatie commissie heeft niet stilgezeten. Allereerst weten zij wekelijks te zorgen
voor een bezetting van de bar. Dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de inzet van ouders van onze
juniorleden op zaterdag en van de senioren op zondag geeft ons het beeld van de familieclub die we
zijn. Ook werden in de winter- en zomerstop de picknicktafels, meubilair binnen geschuurd en van
een nieuw laagje voorzien. Daarnaast heeft het clubhuis in de zomerstop weer een opfrisbeurt gehad
zodat we in het nieuwe seizoen weer schoon konden starten Ik wil dan ook hen hartelijk danken voor
de inzet voor ONZE club.
Ook zijn er in het afgelopen seizoen wederom een aantal evenementen zoals Mini wintertoernooi,
Jongste Jeugd dag, Familietoernooi, etc georganiseerd . Ook zijn het afgelopen seizoen de Blauwe
Kers toernooien georganiseerd. Mooi om te zien was dat er heel veel taken werden uitgevoerd door
enthousiaste jonge HC Mierlo leden / vrijwilligers en zelfs door mensen van buiten de club. en ook dat
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er mensen van buiten de club als scheidsrechter aanwezig waren. We hebben daarom Twann van
Schijndel, de kartrekker van de Blauwe Kers Toernooien, gehuldigd als HCM-er van het jaar.
Met betrekking tot de sportieve resultaten hebben we wederom een aantal teams kunnen huldigen als
kampioen in de zaal en op het veld. Helaas is ons damesteam gedegradeerd naar de vierde klasse.
Gelukkig is er door de komst van een aantal senior-heren van buitenaf wederom een herenteam actief
geworden (buiten de veteranen) bij HC Mierlo. Met een stabiel ledenbestand van ca. 800 leden is het
de TC, onder leiding van Hugo van Aerle, toch weer gelukt om na de selecties een sluitende
teamindeling te maken.
Daarbij zijn zij zeer druk geweest om alles in goede banen te leiden en de benodigde trainers te
regelen / strikken. Dit overigens een hell of a job. Ondertussen is de hele organisatie van het
zaalseizoen, met alle facetten, ook in volle gang.
Als bestuur hebben we een aantal belangrijke zaken kunnen regelen zoals de verlenging van het
sponsorcontract met de hoofdsponsor Rabobank, een contract met shirtsponsor Ophrys, en de
overgang naar een nieuwe leverancier voor onze trainings- en keepersmaterialen materialen en kleding
Gunneman Sports. We zijn dan ook zeer verheugd dat wij afgelopen weekend al onze teams in het
nieuwe shirt aan het werk hebben gezien. Dank aan hen die de afgelopen weken hier nog zo druk mee
bezig zijn geweest.
Vorig jaar hebben we tijdens de ALV een oproep gedaan voor meer ondersteuning van nieuwe
vrijwilligers om de huidige commissieleden / vrijwilligers te ondersteunen. Fijn is het dan ook om te
zien, zoals ik al eerder meldde, dat er aan deze oproep ook gehoor is gegeven. De commissies zijn dan
ook veel beter bezet. De vraag van nieuwe vrijwilligers blijft!!! Wij als bestuur / club prijzen ons dan
ook gelukkig met onze groep enthousiaste vrijwilligers. Zowel jong als oud. Vanavond wil graag nog
een laatste oproep doen: Wij zoeken hulp voor een nieuwe commissie: ‘Nieuw Clubhuis / Aanpassing
Clubhuis’. Zij die denken dat ze hier iets aan kunnen bijdragen wil ik vragen om zich te melden.’
5. Financieel verslag (16/17)
Penningmeester reikt de balans en verlies & winst rekening over seizoen 2016-2017 met
vergelijkingsjaren (2015-2016) uit en geeft een toelichting op de noemenswaardige posten.
In algemeenheid kan gesteld worden dat de vereniging er goed voor staat. Het vermogen is positief en
voor toekomstige grotere uitgaven zijn reserveringen getroffen. Over het afgelopen seizoen is een
positief resultaat behaald met name door de onverwacht hogere subsidie van de Gemeente GeldropMierlo. In de kosten is een stijging te zien van afschrijvingen (vnl. keepersmaterialen), trainers en
bijdrage KNHB (door gestegen ledenaantal). De energiekosten vallen daarentegen mee zodat de
kosten in totaal in lijn liggen met de begroting.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen. Door omstandigheden kon de controle door
de kascommissie slechts door 1 van de 2 leden van de kascommissie worden uitgevoerd. De leden
stemmen in met deze werkwijze. De kascommissie complimenteert de penningmeester met de
verrichte werkzaamheden en stelt voor décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in
waarmee décharge verleend wordt.
7. Samenstelling nieuwe kascommissie
De kascommissie zal in huidige samenstelling doorgaan.
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8. Begroting 2017/2018
De begroting wordt uitgereikt en door de penningmeester worden de diverse posten waar nodig
toegelicht. De begroting vertoond een vergelijkbaar beeld als voorgaande jaren en is sluitend. Na
stemming wordt de begroting met algemene stemmen goedgekeurd
9. Verhoging Contributie
Penningmeester licht toe dat HC Mierlo de laagste contributie in de regio heft, maar dat er met een
dergelijk sluitende begroting geen reden is om de veldcontributie te verhogen. Daarentegen stijgen de
prijzen voor de zaalhuur wel, dus stelt het bestuur een verhoging van de zaalcontributie voor. De leden
stemmen hiermee in.
10. Verkiezing bestuurslid
De huidige secretaris heeft bij de vorige ledenvergadering reeds aangegeven af te treden. Bij gebrek
aan vervanging heeft hij dit jaar nog als secretaris ad interim gefungeerd. Het bestuur draagt deze
ledenvergadering vervanging voor door Bregje Kerssemakers. Het voorstel wordt aangenomen. De
voorzitter bedankt Jan Bakens voor meer dan 10 jaar tomeloze inzet voor de hockeyclub en het
bestuur en overhandigt bloemen. Jan Bakens zal als commissielid betrokken blijven bij het bestuur. De
voorzitter vraagt de ledenvergadering in te stemmen met het voorstel Jan Bakens te benoemen tot
erelid, de vergadering stemt daar unaniem mee in.
11. Rondvraag
Vraag: wat is eigenlijk stichting 't Oudven?
Antwoord: Dat is een stichting die eventueel financieel bijspringt om de club tijdelijk te ondersteunen,
waarna het bedrag zo spoedig mogelijk wordt terugbetaald.
Vraag: Delen de andere gebruikers van de locatie mee in de kosten?
Antwoord: Ja, zij hebben eigen meters voor energie en dergelijke.
Vraag: Krijgt ieder team hetzelfde Variabel Team Budget?
Antwoord: Nee, dat is afhankelijk van bijvoorbeeld een betaalde trainer, die in mindering wordt
gebracht op het vrij te besteden deel.
Vraag: Geldt nog steeds de clubbijdrage bij deelname aan een toernooi?
Antwoord: Ja, die bedraagt een halve contributie per team.
Vraag: Wanneer is voor het laatst de contributie verhoogd?
Antwoord: Dat is ongeveer 4 of 5 jaar geleden.
Vraag: Hoe staat het met het beleidsplan?
Antwoord: Dat is geactualiseerd en op de site van HC Mierlo geplaatst. Als daar reacties of
aanvullingen/opmerkingen over zijn, kunnen die altijd aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
Vraag: Is het bestuur bekend met signalen dat er op zondag kinderen achter de staan?
Antwoord: Nee, maar het bestuur zal dit met de betreffende teams opnemen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezige leden uit voor een hapje en drankje.
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