Verslag algemene ledenvergadering 12 december 2018
Aanwezigen:
Namens het bestuur: Sietske de Pont (Penningmeester), Erik van Tussenbroek (Voorzitter),
Peter van Adrichem (bestuurslid accommodatie), Marc van Iersel (secretaris)
Afwezig namens het bestuur: Suki van den Heuvel Rijnders
Aanwezigen met stemrecht: Jaap Frankema, Dirk Doop, Peter Dijkgraaf, Karen Raap, Max
Laoh (namens Femke), Christiaan de Waal, Peter Herbert (namens Giovanni), Hans van
Raalte, Daniëlle Frenk (namens Hidde), Karen van Gent (namens Anniek), Pieter ten Bosch,
Barbara Teulings (namens Rik) Frank Uijlenboek (namens Felice) en Jacques van Eckendonk
Volmachten zijn verleend door: geen
Aanwezigen zonder stemrecht: geen
Afmeldingen ontvangen van: Tjerk van Nieuwenborg, Jan Willem Eelkman Rooda en Suki
van den Heuvel Rijnders.
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De Voorzitter opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen
mededelingen. De secretaris meldt dat er afmeldingen ontvangen zijn van Tjerk van
Nieuwenborg en Jan Willem Eelkman Rooda, De voorzitter meldt dat Suki van den Heuvel
Rijnders zich ziekgemeld heeft.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 juni 2018
De voorzitter vraagt of er nog op- en aanmerkingen zijn. Karen Raap geeft aan dat zij
aanwezig was op de vergadering, maar zich niet ingeschreven had, De secretaris past het
verslag aan. Dirk Doop en Danielle Frenk hadden tijdens de vorige vergadering begrepen
dat de korting voor clubkaarthouders 10 % zou zijn i.p.v. de 5 % die nu gegeven wordt. Het
bestuur antwoord dat ze dit in het bestuur zullen uitzoeken, bespreken en bij de
betreffende leden later er op terugkomen.
Het verslag wordt goedgekeurd met unanieme stemmen
3. Jaarverslag 2017-2018
De voorzitter vraagt of er aan- of opmerkingen zijn op het jaarverslag. Karen Raap merkt
op dat in het stukje over de veldrenovatie twee dingen niet geheel juist zijn (velden zijn
goedgekeurd en SKG draagt de velden voor gebruik over). Secretaris meldt dat hij deze
punten zal aanpassen.
Het jaarverslag 2017-2018 wordt unaniem goedgekeurd.
4. Jaarrekening 2017-2018
Toelichting penningmeester: van het bestuur kan men dit jaar verwachten dat zij, samen
met alle vrijwilligers, alle zaken weer gaan oppakken en zij zullen daarbij: kaders stellen,
faciliteren en ondersteunen (begeleiden).

Jan Dirk van de Hoef en Saskia Imming, benoemd
door de ALV voor de
kascontrolecommissie hebben kascontrole uitgevoerd. De penningmeester heeft het
verslag van de kascontrolecommissie voorgelezen. De conclusie hierin luidde als volgt: “De
kascommissie trof een overzichtelijke boekhouding aan die een getrouw beeld geeft van de
financiële situatie. De administratie is netjes, helder en correct uitgevoerd. Er zijn geen
onregelmatigheden aangetroffen.”
De jaarrekening 2017-2018 wordt unaniem goedgekeurd en het bestuur decharge
verleend.
5. Accommodatie
Marcel Kleine van Sportief Opgewekt.nl geeft een presentatie over het verduurzamen van
de sportaccommodatie;
- Turn-key project – totaal ontzorging GMHC
- Hardware zijnde ledverlichting* + zonnepanelen + bekabeling, bediening;
- Software zijnde monitoring energiegebruik en display in het clubhuis;
- Toelichting op technische uitvoering door eigen medewerkers;
- Aanvraag en begeleiding subsidies en financiering;
- Business Case financieel met en zonder eigen vermogen.
*ledverlichting i.s.m. SKG (veld 1 en 2) en Gemeente (veld 3 en 4)
Er wordt akkoord gevraagd en gegeven dit traject door te zetten
Bestuurslid Accommodatie geeft korte toelichting op:
- Stand van zaken met betrekking tot het oprichten van Vereniging Van Eigenaren VVE
voor het clubgebouw. Gedeeld eigenaarschap GMHC-SKG-Gemeente.
- Voortgang klachten afhandeling/ acties SKG/ GMHC rondom de Velden 1 en 2 richting
aannemer Anthea.
- Plaatsen tussenwand clubhuis (met veiligheidsglas)
- Onderhoud clubhuis; vloervervanging keuken in groot onderhoudsplan; vervanging luik
kruipruimte; trend toename van schades.
6. Hockeyzaken
Bestuurslid Hockeyzaken is door ziekte afwezig, Voorzitter geeft toelichting op:
- Trainersbegeleiding, er zijn plannen in de maak om trainers beter te gaan begeleiden
zodat over de volle breedte kwaliteit word verbeterd dus zowel selectie en breedte
teams.
- Begeleiding coaches – door organiseren coach avond, meer duidelijkheid geven over de
belangrijke rol van lijncoördinatoren, maar ook informeren over technisch
hockeybeleid de trainingen en feedback van coaches (nav wedstrijden) waar behoefte
ligt.
- Hockey technisch volg systeem voor spelers FIT (voorheen STICK)
- Scheidsrechters CS+ plan – uitvoering gestart
- Clubavonden, hoewel deze prima mogelijkheden biedt voor leden inhoudelijk op de
onderwerpen richting van de vereniging mee te bepalen, worden deze matig bezocht.
Bestuur wil meer aandacht geven aan interactie met en tussen de leden, maar dit blijkt
in de praktijk wel lastig.
- Introductie van de ‘Heartbeat GMHC’ . Totaaloverzicht/ inzicht van alle activiteiten die
gedurende een seizoen plaatsvinden.

7. Bijzondere ledenaangelegenheden
De voorzitter meldt dat het bestuur 2 mensen wil voordragen voor een bijzondere
benoeming. Allereerst Hermine Verzijl: het lidmaatschap van verdienste, voor haar
langdurige inzet voor de Jongste Jeugdcommissie en het bijna 10 jaar verzorgen van de
ledenadministratie. Voor Hans van Raalte het Erelidmaatschap voor 40 jaar het vervullen
van bestuursfuncties, coachen, training geven en zelf spelen. Beide voordrachten worden
door de ALV unaniem ondersteund.
8. Bestuursaangelegenheden
Secretaris Marc van Iersel heeft aangegeven zich niet voor een 2 e periode beschikbaar te
stellen als secretaris. De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn inzet en spreekt de hoop
uit hem nog regelmatig te spreken op de club. Suki van den Heuvel Rijnders heeft
aangegeven per direct te stoppen als bestuurslid hockeyzaken.
Dit houdt in dat er op dit moment 3 posities in het bestuur vacant zijn. Het bestuur geeft
aan dat er met deze bezetting niet alles aangepakt kan worden en dat er keuzes gemaakt
moeten worden.
9. Rondvraag
Jacques van Eckendonk vraagt of er niets aan het roken op de tribune gedaan kan worden.
Regelmatig worden er nog peuken gevonden naast de tribune. De club is rookvrij op een
klein plekje achter het clubhuis na, dit om te voorkomen dat rokers niet net buiten het hek
staan waar de gasten binnenkomen. Het bestuur gaat nog eens naar het rookbeleid kijken,
met de kanttekening dat handhaving een lastig punt blijft.
10. Eerste drankje aangeboden door Hans van Raalte

16 december 2018
Voor het bestuur,
Marc van Iersel

