Verslag verenigingsjaar juli 2010 - juni 2011 GMHC

Bestuur en commissies
Bij de start van het seizoen bestaat het bestuur uit: Jan Willem van Gelder (voorzitter), Alex Limburg
(penningmeester), Erwin van Loenen (jongste jeugd), Gerard Boks (accommodatiezaken), Karen Raap
(hockeyzaken) en Karin Korstanje (sponsoring). Sjaak van der Pouw is per 1 juli afgetreden als secretaris.
In de ALV op 30 november 2010 treedt Jan Willem van Gelder af als voorzitter en Karin Korstanje als
bestuurslid sponsoring. Alex Bos volgt Karin op als bestuurslid sponsorzaken. Dit verenigingsjaar stelt
niemand zich beschikbaar als nieuwe voorzitter. In de ALV van 30 maart 2011 treedt Yvonne de Gruijl toe
tot het bestuur als secretaris. In diezelfde ALV wordt de bestuurstermijn van Karen Raap verlengd.
Het organisatieschema is aangepast. De taken van de voorzitter worden verdeeld over de voorzitter en een
vicevoorzitter. Het jeugdbestuur is ondergebracht bij de evenementencommissie en valt onder de
vicevoorzitter. Het wedstrijdsecretariaat valt nu onder het bestuurslid hockeyzaken. Erwin van Loenen
wordt bestuurslid teams, waar de elftalcommissie en de jongste jeugd commissie onder vallen.
De Jongste Jeugd krijgt in dit seizoen ondersteuning van een combifunctionaris. Robbert Paul Aalbrecht
voorheen onder andere trainer coach van dames 1 van Amsterdam heeft zich voor drie seizoenen
verbonden aan de scholengemeenschap De Goudse Waarden en GMHC. De helft van de werktijd van
Robbert Paul zal hij gaan invullen als trainerscoördinator van de jongste jeugd.
Bart van Raalte volgt in november Romeo Hoogdorp op als Horecamanager. In de tweede helft van het
seizoen gaat de nieuwe barcommissie (Gijs de Man, Ronald Hamersma en Nico van Vliet) aan de slag om de
organisatie rond de bar verder te optimaliseren.
De evenementencommissie is nieuw leven ingeblazen en heeft er veel actieve commissieleden bijgekregen.
Er zijn nieuwe commissies gevormd t.b.v. Sportiviteit en Respect en G-hockey. De medische commissie is in
oprichting. Na 7 jaar stopt Gerard Lukassen als wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd. Hij wordt opgevolgd door
Daniëlle Frenk.
Op 28 november 2010 krijgt Irma Louwers een KNHB-oorkonde en een vaas uit handen van Jep Karres,
voorzitter van het district Zuid-Holland, voor haar inzet als vrijwilliger voor de club. Irma vervult al ruim 25
jaar de functie wedstrijdsecretaris.
Harold Weber Münker wordt op 30 maart 2011 door de ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste
vanwege het feit dat hij zich al 25 jaar inzet als vrijwilliger voor het onderhoud van de velden en de
accommodatie.
Barbara Raat ontvangt op de familiedag (27 juni 2011) de Pim Pruschen penning voor haar jarenlange inzet
voor de meisjes/dameslijn als trainer,coach en lijncoördinator in de elftalcommissie.

Leden
Op de peildatum van de KNHB (31 oktober 2010) zijn er 873 leden. Waarvan 343 heren/jongens en 530
dames/meisjes. Verdeling senioren: 71 heren en 46 dames en 13 niet spelende leden. De trimledengroep
bestaat uit 32 heren en 32 dames.

Hockeyzaken
Jongste Jeugd Commissie
Het seizoen krijgt sinds jaren weer een echte officiële start met de seizoensopening op 4 september 2010.
De dag waarop alle teams onderling vriendschappelijke wedstrijdjes tegen elkaar speelden. Dit seizoen 2
jongens en 1 meisjes F team, 3 jongens en 5 meisjes E6 teams, 2 jongens en 5 meisjes E8 teams en 1
jongens en 3 meisjes D8.
Al deze teams zijn aan het begin van dit seizoen voor het eerst door de “lijncoördinatoren” samengesteld.
De lijncoördinatoren waren reeds in de elftalcommissie een begrip maar in de jongste jeugd zijn zij een
nieuw begrip. Het zijn functionarissen die voor een leeftijdlijn alle communicatie met de coaches en de
ouders namens de club in goede banen leiden. Dit seizoen is het laatste seizoen dat er binnen de club in de
D lijn met 8-tallen wordt gespeeld. Omdat er zowel bij GMHC als bij de ons omringende verenigingen een
steeds beter niveau van training aangeboden wordt kunnen GMHC leden in de E leeftijd al in het tweede
jaar 8-tal hockey spelen en aangezien dit in de opleiding van de jeugd maar één jaar gespeeld wordt is het
niet langer wenselijk en mogelijk om nog langer een D8 competitie te organiseren.
Tijdens dit seizoen (na de voorcompetitie) is besloten het jongensteam J8D1 mee te laten draaien met de
elftallen. Na de winterstop gaan de F jes 6-tal hockey spelen en doet een eerstejaars F team als mixed team
voor het eerst mee aan de competitie.
Om in eerste instantie de coaches van de jongste jeugd teams voor het gehele seizoen veel parate
informatie mee te geven is dit seizoen voor het eerst het “coachhandboek” uitgegeven. Het coachhandboek
wordt voortaan ieder jaar voorzien van een update. Het zal aan het begin van ieder nieuw seizoen
uitgegeven worden aan alle coaches binnen de club die hier behoefte aan hebben.
Aan het eind van het seizoen kan geconcludeerd worden dat het niveau in de totale breedte van de jongste
jeugd verbeterd is, dankzij de inzet van de trainingscoördinator Robbert Paul Aalbregt.
Justus Brugman geeft zijn functie van coördinator van de wedstrijdtafel na één jaar van positieve inzet over
aan Roos Kortum. Roos zorgt ervoor dat het hele jaar de wedstrijdtafel van GMHC voor de gehele zaterdag
bemand is door tal van vrijwillige wedstrijdtafel poolers.
Aan het begin van dit seizoen draagt Yvonne de Gruijl de functie van coördinator voor de nieuwe instromers
over aan Hermine Verzijl. Yvonne gaat aan de slag als secretaris van het bestuur.
Gaandeweg het seizoen worden er verschillende evenementen en activiteiten voor de jongste jeugd
georganiseerd. Heren en Dames 1 organiseren een goed bezochte clinic. Er is een heus Sinterklaasfeest,
filmavonden, disco, Jongste Jeugdslotdag en de Benjaminslotdag. Stuk voor stuk evenementen waar door
de inzet van de vrijwilligers van de evenementencommissie een groot gedeelte van onze kinderen veel lol
en plezier aan beleven.
.
Elftallen
Dames 1 speelt dit seizoen o.l.v. Sander van der Boon die gestopt is als speler bij Heren 1. Mark Driessen is
dit jaar weer teammanager. Het team maakt gedurende het seizoen een goede ontwikkeling door en
verdient daarmee aan het einde van het seizoen een wild card voor de play offs in Wageningen. Op
doelsaldo en met één doelpunt tekort wordt promotie naar de tweede klasse gemist. Heren 1 speelt het
seizoen weer o.l.v. Erwin Maarhuis. André Gillieron neemt aan het einde van het seizoen afscheid als
teammanager en ook Erwin Maarhuis neemt na vier jaar afscheid van de club.
Dit seizoen begint voor de tweede keer met de trainingsweek voor selectie en opleidingsteams. Meisjes A1,
B1 en Jongens A1, B1 spelen dit seizoen in de topklasse. Meisjes D1 en jongens C1 komen uit in de subtop
en meisjes C1 en jongens D1 in de eerste klasse. MB2, MC1, MC3 worden veldkampioen.
De trimhockeyers, immer actief op de maandagavond, spelen enkele wedstrijden tegen trimhockeyteams
uit de regio.
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Tijdens de familiedag wordt de Teamaward uitgereikt aan Heren 2 voor hun inzet voor het trainen en
begeleiden van jeugd en diverse commissies in de club.
Seniorenbeleid
In de herenlijn en in de dameslijn worden twee jonge selectieteam gevormd, H2 en D2. De oudere dames
uit D2 hebben zich bij de dames veteranen gevoegd. Bij het voormalig H2 is helaas veel ledenverlies. Er
wordt een jong H3 gevormd met het doorschuiven van 2e jaars A naar de senioren. Er wordt weer
deelgenomen aan de veteranencompetitie door een HA team (voorheen H3).
Technisch beleid
De ontwikkeling en realisatie van het Technisch Beleid is één van de GMHC speerpunten. Met professionele
ondersteuning wordt aan dit speerpunt invulling gegeven. Erwin Maarhuis stopt halverwege het seizoen als
technisch manager. Wim Kemps is ook dit seizoen adviseur van het bestuur en de Technische Commissie.
Met coachavonden, extra trainingsbijeenkomsten en trainerscursussen wordt gewerkt aan de verbetering
van de hockeyopleiding bij de jongste jeugd en junioren. De looptrainingen worden dit seizoen weer
verzorgd door Fysiovisiq.
Zuid-Holand selecties
Marije de Graaff doet mee met de selectie van het Zuid-Hollands B. Zij is helaas niet naar de volgende ronde
gegaan, maar vertrekt aan het einde van het seizoen wel naar Rotterdam.
Keepers
De keepers worden dit seizoen weer getraind door Guy Kolman.
Zaalhockey
Bij het zaalhockey is er weer sprake van een toename aan deelnemende elftallen. Er doen 43 teams mee.
MA2, MB2, MC3, MD2, DA en JD2 worden kampioen.
Scheidsrechters
Er worden weer diverse scheidsrechterscursussen gegeven door Peter Dijkgraaf zodat alle A en B jeugd in
het bezit is van een C-kaart. Tijdens de familiedag krijgt Lieke Appels de bokaal die behoort bij de titel voor
het jeugdtalent bij de scheidsrechters.
Sportiviteit en Respect
Alfons Schrama gaat aan de slag als voorzitter van de nieuwe commissie sportiviteit en respect. Hij voert de
campagnes van de KNHB uit op de club. Alle spelers die in het weekend een rode kaart oplopen, of hun
derde gele kaart, hebben direct de daaropvolgende maandag een gesprek bij de nieuwe commissie.

Financieel
Het seizoen 2010-2011 is vanuit financieel oogpunt lastig gestart. De afgelopen drie jaar zijn de financiële
consequenties van het gevoerde beleid duidelijk zichtbaar geworden; de liquiditeitspositie is hard
achteruitgegaan. Het effect hiervan is aan het begin van het seizoen duidelijk merkbaar geweest; er is
gestart met een negatieve liquiditeitspositie. Hierop is direct strak gestuurd en halverwege het seizoen is de
begroting neerwaarts bijgesteld en zijn maatregelen getroffen om de liquiditeitspositie te verbeteren.
Gedurende het seizoen is een financiële commissie (Alex Limburg, Malko Honkoop, Petra Goris, Nico van
Vliet, Corvin Jansen en later Bob van Steenwijk) ingesteld, met als taak de financiën beter beheersbaar te
maken.
Een boekhoudprogramma is aangeschaft, waardoor structureel beter zicht op de financiële positie wordt
bereikt. Daarnaast is de automatische incasso voorbereid, zodat vanaf het seizoen 2011-2012 op deze wijze
de contributies kunnen worden geïnd. De administratieve processen rond bar en keuken zijn opgepakt en
zullen verder worden verbeterd.

Jaarverslag GMHC 2010-2011

Goudse Mixed Hockey Club / Pagina 3 van 4 / 12-12-2011

Alle ingrepen hebben geleid tot een aanzienlijk betere beheersing van de financiën; de financiële
verplichtingen konden worden nagekomen en het boekjaar kan voor het eerst sinds enige jaren weer
worden afgesloten met een positief resultaat.
Sponsorzaken
In seizoen 2010-2011 zijn er wijzigingen in de samenstelling van de sponsor commissie. Het bestuurslid
Sponsoring Karin Korstanje trad terug uit het bestuur, maar zij bleef in beperkte mate beschikbaar voor de
sponsor commissie en oud voorzitter Jan Willem van Gelder trad ook terug uit de sponsor commissie. Het is
in dit seizoen niet gelukt om de sponsor commissie uit te breiden met nieuwe leden.
Veel nieuwe sponsorinkomsten hangen samen met de verbouwing van de keuken van het clubhuis. Het
betreft vooral zogenaamde barterdeals, waarbij sponsoren diensten en materialen leveren in ruil voor
sponsor exposure. Verder heeft sponsor WLT het bouwen van de videotoren mogelijk gemaakt.
Aan het jarenlang lopende contract met Inter Brew is een einde gekomen. Er is een contract gesloten met
Heineken voor de levering van bier en frisdrank en ondersteuning in de vorm van financien en goederen
(nieuwe tap installatie). Hiermee is ondermeer een start gemaakt met reclameborden langs veld 2.

Accommodatie
In de winterperiode is gestart met de verbouwing van de keuken en de aanpassing van de bar. Vele jeugdige
en gepensioneerde leden hebben onder dagelijkse begeleiding van Thijs Bos een bijdrage hieraan geleverd.
De bar is gedeeltelijk verlaagd en verlengd waardoor deze beter toegankelijk is voor kinderen; De keuken
heeft een andere indeling gekregen waardoor de logistiek en de kwaliteit beter is geworden.
Met de opbrengst van de Grote Clubactie is de inrichting van het clubhuis is aangepakt.
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