Verslag verenigingsjaar juli 2011 - juni 2012
In memoriam
Op 7 april 2012 is Edo van Tok, tijdens zijn vakantie, veel te vroeg komen te overlijden. Edo heeft van jongs af
aan bij GMHC in de jeugd gehockeyd en groeide uit tot één van de beste keepers die onze club heeft gekend.
Na een korte stop vanwege zijn studie, stond hij dit seizoen weer als invaller bij Heren 2 onder de lat.

Bestuur en commissies
Bij de start van het seizoen bestaat het bestuur uit: Alex Limburg (penningmeester), Erwin van Loenen (teams),
Gerard Boks (accommodatiezaken), Karen Raap (hockeyzaken), Alex Bos (sponsoring) en Yvonne de Gruijl
(secretaris).
In de ALV op 15 juni 2012 treedt Gerard Boks af als bestuurslid accommodatie, voor hem is helaas nog geen
vervanger gevonden. Alex Bos treedt af als bestuurslid sponsoring. Remco Knubben volgt Alex op als
bestuurslid sponsorzaken. In dezelfde ALV wordt Karen Raap benoemd tot vicevoorzitter en Erwin van Loenen
tot bestuurslid hockeyzaken, waaronder ook de portefeuille teams valt. Dit verenigingsjaar stelt niemand zich
beschikbaar voor de functie voorzitter. Karen Raap blijft vanaf 15 juni 2012 waarnemend voorzitter en neemt
vanaf dan ook de functie accommodatie waar. Gelukkig wel ondersteund door een nieuwe
accommodatiecommissie o.l.v. Marijn Schenk.
Na een lange en zorgvuldige voorbereiding worden in de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2011
de voorgestelde nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement goedgekeurd. Op 14 december 2011
zijn deze nieuwe akten gepasseerd bij de notaris en daarna verzonden aan de KNHB. Sinds de oprichting in
1979 is dit de eerste keer dat er nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement is vastgesteld. De
belangrijkste wijzigingen hebben te maken met stemrecht voor ouders van jeugdleden tot 16 jaar en stemrecht
voor jeugdleden vanaf 16 jaar. Bovendien zijn er aanpassingen gedaan op het gebied van moderne media,
zodat het niet meer noodzakelijk is schriftelijke aankondigingen te doen.
Het bestuur heeft dit jaar contact gezocht met oud-bestuurders van GMHC. Het was nog een hele puzzel om de
gegevens van de vele oud bestuursleden te achterhalen. Met de hulp van Pieter ten Bosch hebben we veel
bestuurders weten te bereiken. Tijdens een diner met deze oud-bestuurders hebben we ervaringen
uitgewisseld, maar ook herinneringen opgehaald. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.
Er is ook dit seizoen weer dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Het bestuur besluit op 3 en 10 september
actief langs de velden te gaan op zoek naar potientiële kandidaten voor diverse commissies en met succes. Een
aantal commissies kan aangevuld worden.
Marilou Remmelts en Corvin Janssen ontvangen op de seizoensafsluiting op 10 juni 2012 de Pim Pruschen
penning voor hun inzet .
De teamaward 2011-2012 ging dit jaar niet naar een spelend team, maar naar een team dat op de achtergrond
erg actief is om het huiskamergevoel van GMHC te versterken. De evenementencommissie, incl. jeugdbestuur
heeft de award ontvangen voor hun enorme inzet voor, tijdens en na alle evenementen en feesten van het
seizoen.
Tobias Korvinus ontvangt tijdens de kampioenhuldiging op 10 juni de bokaal die behoort bij de titel jeugdtalent
bij de scheidsrechters.
Leden
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Op de peildatum van de KNHB (31 oktober 2011) zijn er 881 leden. Waarvan 348 heren/jongens en 533
dames/meisjes. Verdeling senioren: 72 heren en 55 dames en 12 niet spelende leden. De trimtrainingsledengroep bestaat uit 42 heren en 43 dames.

Hockeyzaken
Jongste Jeugd en Elftallen
De Jongste Jeugd commissie heeft dit seizoen stappen gemaakt in haar organisatie met de elftalcommissie. De
beide commissies hebben eenzelfde structuur gekregen met lijncoördinatoren, die aangestuurd worden door
een voorzitter. De voorzitter van de Jongste Jeugd Commissie gaat vanaf seizoen 2012-2013 onder de directe
leiding vallen van het bestuurslid hockeyzaken. Met deze opzet gaan we ervan uit dat het een groot voordeel
gaat brengen in de communicatie en organisatie met de technische commissie. De beide commissies zijn
gedurende het jaar bemand zonder vacatures. Dit zorgt ervoor dat er op een gewenst niveau geacteerd kan
worden. Inhoudelijk wordt de jaarlijks terugkomende selectieprocedure herschreven en geïmplementeerd. Met
deze herschreven procedure zal vanaf seizoen 2012-2013 worden gestart.
Het seizoen start met de trainingsweek voor selectie en opleidingsteams. Meisjes A1 speelt dit seizoen IDC en
wordt in deze zware klasse vierde. Jongens A1 speelt Topklasse en wordt tweede. In de Subtopklasse spelen
e
e
e
e
Jongens B1 (1 ), Jongens D1 (6 ), Meisjes B1 (7 ) en Meisjes D1 (8 ).
Kampioenen
De kampioenen van het seizoen zijn in de Subtop JB1. In de Eerste klasse is MC1 kampioen geworden. In de
Derde klasse zijn de teams JB3 en MD4 kampioen geworden. Als laatste niet onbelangrijk om te vermelden is
dat het G-hockey team in het eerste jaar van deelname direct kampioen wordt. Het was wederom een zeer
geslaagd seizoen.
Senioren
In het seizoen 2011-2012 speelt GMHC met vijf herenteams en vier damesteams. Dames 1 weet na de reguliere
competitie de promotie-degradatiewedstrijden goed af te ronden en promoveert per seizoen 2012-2013 naar
e
de 2 klasse.
De overige teams spelen mee in hun klassen, maar kunnen helaas geen kampioenschappen realiseren.
G-Hockey
Anderhalf jaar geleden begon GMHC met een afdeling G-hockey. Op die manier wil de vereniging ook mensen
met een verstandelijke en lichamelijke beperking het plezier van hockey laten beleven. Dit seizoen kwam ons
eerste G-team uit in de competitie en werd direct kampioen in de derde klas. Dat is ook aan ons stadsbestuur
niet voorbijgegaan, want op woensdag 6 juni 2012 wordt het team in het bijzijn van ouders en begeleiding
gehuldigd op het ‘oude’ stadhuis aan de Markt door wethouder Marco Kastelein.
Kennismaken met Hockey door bewegen
Dit seizoen doet GMHC mee met de pilot van de KNHB om ouders van (jongste) jeugdleden te betrekken bij de
club door hen een loopscholing aan te bieden. De pilot wordt gefinancierd door de KNHB. Circa 10 ouders
deden mee aan deze training onder leiding van Fysiovisiq en Robert Smithuis.
Technisch beleid
De ontwikkeling en realisatie van het technisch beleid is één van de speerpunten van het bestuur. Robbert Paul
Aalbregt is ook dit seizoen technisch manager bij de jongste jeugd. Het lukt dit seizoen echter niet om de rol
van technisch manager bij de jeugd in te vullen. Onder leiding van de nieuwe voorzitter van de technische
commissie Gertjan Vendeloo wordt geprobeerd deze taak onder te brengen bij verschillende personen. Dit
wordt echter pas geëffectueerd aan het begin van het seizoen 2012-2013. Wim Kemps is ook dit seizoen
adviseur van het bestuur en de technische commissie. Aan het einde van het seizoen is deze samenwerking
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beëindigd. Hij heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de wijze waarop bij GMHC het
technisch beleid en de selectieprocedure is vormgegeven. Er wordt dit seizoen een pilot uitgevoerd met een
prestatievolgsysteem voor Heren 1, Jongens A1, Dames 1, Meisjes A1 en Meisjes B1. Het prestatievolgsysteem
wordt opgezet en begeleid door KoacH van Cees Wortmann. Het prestatievolgsysteem dient als hulpmiddel
voor de trainer/coaches. Het systeem bleek nog een brug te ver voor onze organisatie. Aan de pilot zal daarom
geen vervolg worden gegeven.
De looptrainingen worden dit seizoen weer verzorgd door Fysiovisiq.
Een tiental trainers volgt de cursus Basishockeytrainer bij Robbert Paul Aalbregt.
Zuid-Holland selecties
Britt Alders doet mee met de selectie van het Zuid-Hollands B. Zij is helaas niet naar de volgende ronde gegaan.
Keepers
De keepers worden dit seizoen weer getraind door Guy Kolman.
Zaalhockey
Bij het zaalhockey is er weer sprake van een toename van het aantal deelnemende elftallen. Er doen 47 teams
mee. In een paar lijnen zijn van 2 teams 3 zaalhockeyteams gemaakt. JD12, JD2, MD4 en MC 3 worden
kampioen en worden op 11 maart gehuldigd.
Scheidsrechters
Er worden weer diverse scheidsrechterscursussen gegeven door Peter Dijkgraaf zodat alle A en B jeugd in het
bezit is van een C-kaart.
Sportiviteit en Respect
Alfons Schrama is aan de slag als voorzitter van de 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.

Financieel
Na een financieel lastige periode is het seizoen 2011-2012 positief gestart. De gedane ingrepen in het
voorliggende seizoen hebben effect gehad. Er kon verder worden gebouwd aan de procesinrichting en de
financiële beheersing. De financiële commissie is gestart vanuit de samenstelling Alex Limburg
(penningmeester), Petra Goris, Malko Honkoop, Nico van Vliet, Corvin Janssen en Bob van Steenwijk. Corvin en
Bob hebben dit seizoen afscheid genomen en ook Nico heeft in het voorjaar van 2012 zijn taken neergelegd.
Monique van de Haar heeft het team versterkt.
Bij het opstellen van de begroting en de bestedingen hebben de commissies een grotere verantwoordelijkheid
gekregen. De financiële bewustwording in de commissies en bij de bestuursleden is hiermee enorm gegroeid.
Dit heeft geleid tot een ‘strakke’ begroting met ambitie.
Met wat kleine aanpassingen in de taakverdeling van de financiële commissie is een goede werkverdeling in het
team ontstaan. Petra en Malko hebben zich met name beziggehouden met de automatische incasso van de
contributies. Het automatisch incasseren van de contributie heeft veel voordeel opgeleverd. Omdat de
betalingen nagenoeg allemaal op tijd binnenkwamen, kon de cashflow beter worden gemanaged. Met als
gevolg dat een deel van de inkomsten op een spaarrekening kon worden gestort. Het manen van wanbetalers
heeft daarnaast aanzienlijk minder inspanningen gekost.
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Het aangeschafte boekhoudprogramma Twinfield heeft even wat hoofdbrekens gekost, maar is uiteindelijk
ingericht en in gebruik genomen. De inrichting van de begroting en de boekhouding zijn op elkaar aangesloten.
Monique verzorgt deze administratieve vastlegging. Hierdoor kan de jaarrekening sneller en makkelijker
worden opgesteld en kunnen tussendoor rapportages worden opgemaakt. Nico heeft zich vooral gericht op de
jaarrekening en alle bijkomende aspecten.
De begroting en de betalingen worden met name door de penningmeester verzorgd. Het bewust maken,
processen beheersbaar maken en taken duidelijk beleggen hebben geleid tot een mooi resultaat in het seizoen
2011-2012.

Sponsorzaken
In seizoen 2011-2012 zijn er wijzigingen in de samenstelling van de sponsorcommissie. Het bestuurslid
sponsoring Alex Bos trad terug uit het bestuur, maar hij blijft in beperkte mate beschikbaar voor de
sponsorcommissie.
De sponsorcontracten zijn doorgelopen en ingevoerd in sponsorportaal, waardoor facturering eenvoudiger
wordt. De sponsorborden langs de velden zijn allemaal nagelopen en eventueel verwijderd.

Accommodatie
Dit seizoen wordt de verbouwing van de keuken afgerond en wordt er geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. De
huiskamer van de vereniging krijgt een nieuwe impuls. Naast de aanschaf van de statafels wordt hier met het
Dinercafé verdere invulling aan gegeven.
De barcommissie heeft dit seizoen samen met de supervisoren weer een slag geslagen in de barorganisatie. Het
inroosteren van de bardiensten via LISA verloopt steeds soepeler, waarbij nagenoeg alle bardiensten volgens
rooster aanwezig zijn. Doordeweeks is de bar nu geopend vanaf 17.00 uur, wat bijdraagt aan het
huiskamergevoel. Het barreglement is geheel geupdate en door het bestuur vastgesteld. De supervisoren
hebben allen een diploma verantwoord alcohol schenken gevolgd en zijn geïnstrueerd wat te doen bij
calamiteiten.
Aan het einde van het seizoen wordt naast het clubhuis het nieuwe honk van keepersclub KEEP OUT geplaatst
(voorheen ‘de container’). In het nieuwe keepershonk krijgt elk team een kluis voor de keepersspullen.
Hiermee wordt ruimte geschapen in de kleedkamers en in de hal.
In januari 2012 wordt het eindrapport herinrichting Sportpark Groenhovenpark door het college van
Burgemeester en Wethouders als richttinggevend vastgesteld voor toekomstige ontwikkelingen in het
Groenhovenpark. Het plan wordt echter niet uitgevoerd omdat de investeringskosten niet passen binnen het
budget voor onderhoud aan sportparken. Atletiekvereniging Gouda en GMHC richten gezamenlijk een
werkgroep op, die zich richt op de verdere uitwerking van deze plannen voor beide verenigingen.
Dinercafé
Een nieuw fenomeen wordt geïntroduceerd: het Dinercafé. Het was de wens van het bestuur en leden om het
clubhuis meer om te toveren tot de ‘huiskamer’ van GMHC. Met de keuze warme maaltijden aan te gaan
bieden wordt het clubhuis veranderd in een heus dinercafé. Thijs Bos, vader van Fleur Bos, gaat als zelfstandige
bij GMHC aan de slag om doordeweeks in de avonduren warme maaltijden te bereiden. Het initiatief wordt
zeer goed ontvangen. Dit resulteert in een totaal ruim 1500 verkochte maaltijden over het gehele seizoen. Na
een evaluatie in mei 2012 besluit het bestuur de pilot om te zetten in een vaste service, zodat de leden ook in
het seizoen 2012-2013 kunnen genieten van de maaltijden van Thijs.
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