Verslag verenigingsjaar juli 2012 - juni 2013
In memoriam
Op 27 december 2012 is Jeanine Hendrikx op 49-jarige leeftijd aan een hersenbloeding
overleden. Jeanine was webmaster, voorzitter van de communicatiecommissie, back-up
voor LISA beheer en teammanager. Taken die zij met veel passie en gedrevenheid op zich
had genomen. Jeanine heeft een enorme leegte achtergelaten.

Bestuur en commissies
Bij de start van het seizoen bestaat het bestuur uit: Alex Limburg (penningmeester), Erwin
van Loenen (bestuurslid hockeyzaken), Karen Raap (vicevoorzitter), Remco Knubben
(bestuurslid sponsoring) en Yvonne de Gruijl (secretaris).
In de algemene ledenvergadering op 30 november 2012 treedt Alex Limburg af. De
kandidaat penningmeester Irene van de Leur wordt in dezelfde vergadering voorgesteld
en in de algemene ledenvergadering op 12 april 2013 benoemd. In de algemene
ledenvergadering op 12 april 2013 zijn nog meer bestuurswisseling: Remco Knubben
treedt af; Peter van Adrichem wordt benoemd tot bestuurslid accommodatie; Karen Raap
neemt het voorzitterschap op zich. Voor bestuurslid sponsoring wordt dit seizoen geen
opvolger gevonden. Deze portefeuille wordt waargenomen door Erwin van Loenen.
Er zijn 3 algemene ledenvergaderingen gehouden, op 30 november 2012, 12 april 2013 en
26 juni 2013. De algemene ledenvergadering op 12 april was een extra vergadering in
verband met te maken keuzes voor de verbouw/nieuwbouw van het clubhuis.
Gedurende het jaar wordt bij de leden aandacht gevraagd voor aanvulling van het
bestuur. Zowel tijdens de algemene ledenvergaderingen, via een e-mail aan alle leden, in
de nieuwsbrief en langs de lijn. Daarnaast wordt regelmatig gezocht naar meer
vrijwilligers voor alle commissies.
Nicole de Smet en Robert Smithuis (beiden huisart in Gouda) worden de
vertrouwenscontactpersonen voor GMHC. De vertrouwenscontactpersoon is er voor
leden, die te maken hebben met sexuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier
met iemand over willen spreken.
Marleen Baas en Robert Smithuis ontvangen de Pim Pruschen penning voor hun inzet
voor GMHC. De penning wordt uitgereikt tijdens de kampioenshuldigingen op 2 en 8 juni
2013.
Harold Weber Münker ontvangt de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda tijdens
het Sportgala. Harold ontvangt de penning omdat hij al 27 jaar vrijwilliger is voor GMHC
en de Stichting Kunstgras, die de velden beheert.

Meisjes D3 ontvangt de team van het jaar bokaal. Dit jonge team is zowel in de zaal als op
het veld kampioen geworden.
De bokaal voor het scheidsrechterstalent van het jaar wordt dit seizoen niet uitgereikt.

Leden
Op de peildatum van de KNHB (31 oktober 2012) zijn er 850 leden. Waarvan 321
heren/jongens en 529 dames/meisjes. Verdeling senioren: 58 heren en 55 dames. Er zijn
9 niet spelende leden. De trimtrainingsgroep bestaat uit 31 heren en 64 dames.

Hockeyzaken
Organisatie
Hockeyzaken start dit seizoen onder leiding van bestuurslid Erwin van Loenen. Hij heeft
na 5 jaar het stokje overgenomen van Karen Raap. Karen heeft met een groot aantal
vrijwilligers een organisatie opgebouwd, die verder uitgebouwd kan worden.
De technische commissie heeft in dit seizoen grote problemen met de bemanning van de
functies. De organisatie vraagt een steeds professionelere aanpak. Er wordt gestart met
een herinrichting van de technische commissie. Aan het einde van seizoen 2012-2013
wordt de naam aangepast in TK, de afkorting van Technisch Kader. Vanaf seizoen 2013 –
2014 zal gestart worden met de nieuwe organisatie die hoofdzakelijk onder uitvoering
staat van de groep selectie trainer/coaches van eerste teams bij de senioren en de
junioren. We creëren met deze organisatiewijziging een organisatie met functies en
functionarissen die kleinere behapbare taken gaan uitvoeren. De functies worden en
blijven hierdoor makkelijker uitvoerbaar.
Teams
Jongste Jeugd
De Jongste jeugd commissie maakt weer een mooi seizoen door. Robert Paul Aalbregt
(trainingscoordinator JJ) geeft dit seizoen de Jongste Jeugd van GMHC voor het derde en
laatste jaar training. Helaas komt de functie van Combi-functionaris met De Goudse
Waarden qua subsidie te vervallen. GMHC heeft zelf niet de middelen om Robert Paul in
vaste dienst te nemen. De jongste jeugd heeft in drie jaar veel geleerd en gelukkig
worden de werkzaamheden in het volgende seizoen overgenomen door Bas Ligthart. De
commissie zelf kent een aantal personele wisselingen maar het is goed om te constateren
dat de commissie qua aantal leden op sterkte blijft.
Junioren
Bij de junioren worden in totaal 37 teams ingeschreven. JB1, MA1 en MB1 draaien mee in
de TOP en de overige teams sluiten weer mooi op sterkte aan. We behalen in totaal vijf
kampioenschappen op het veld, de teams MB3, JC2, JC3, MC2 en MD3 weten allemaal het
maximale uit de spelers groep te halen.
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Senioren
We spelen dit seizoen in de herenlijn in totaal met 5 teams: 3 heren senioren, één
veteranen en één veteranen LA team. De veteranen weten dit seizoen het
kampioenschap te behalen en gaan vanaf komend seizoen meedraaien in de tweede
klasse. De overige teams waaronder Heren 1 (tweede klasse) draaien mee in
hun klassen maar weten geen noemenswaardige successen te boeken. Bij de dames
spelen 4 teams mee, 3 senioren teams en de veterinnen. Dames 1 draait een mooi
seizoen met veel overwinningen in de tweede klasse en weet met het behalen van een
prachtige tweede plaats te promoveren naar de eerste klasse. Dames 2 gaat nog een
stapje verder en weet zelf kampioen te worden in de derde klasse. Dames 3 draait een
mooi seizoen en houdt stand in de vierde klasse.
Funkey
Na jaren van vooronderzoek heeft GMHC dan ook haar eigen Funkey, beweging en sport
en spel voor de allerkleinsten van de club. Bij het bereiken van de leeftijd van vijf jaar
kunnen maximaal twaalf kinderen gaan deelnemen aan een seizoenprogramma dat
inhoudelijk door de KNHB opgezet is en op GMHC uitgevoerd wordt door drie
professionele docenten uit het basisonderwijs. Het initiatief is een groot succes en er
wordt besloten dit in seizoen 2013-2014 te continueren.
G-hockey
Het G-team onder leiding van een groot aantal vrijwilligers van GMHC doet dit seizoen
weer mee in de competitie. De aantrekkingskracht van de successen die het team behaalt
zorgen er zelfs voor dat er in seizoen 2013-2014 gestart gaat worden met twee teams Gteams. Chapeau voor de organisatie!
Overige hockeyzaken
Scheidsrechters
Er worden weer diverse scheidsrechterscursussen georganiseerd door Peter Dijkgraaff.
Zowel voor junioren, als voor ouders. Voor het veld en voor in de zaal.
Zaalhockey
De zaalhockeycommissie wordt volledig nieuw bemand. Gelukkig vindt er een prima
overdracht plaats tussen de oude en de nieuwe leden van de commissie. Voor de
commissieleden blijft het “kunst en vliegwerk” om voor alle teams voldoende
trainingsfaciliteit te organiseren. Uiteindelijk gaan weer 47 teams deelnemen aan de
competitie en worden er kampioenschappen behaald door Dames 1, Dames 2 en MD3.
Het blijft voor zowel de commissie als het bestuur prioriteit om een eigen hal op het
complex van GMHC te realiseren, pas op het moment dat we deze kunnen faciliteren
kunnen we de selectieteams de opdracht meegeven om prestaties te leveren, iets wat
met de huidige trainingsfaciliteit in Gouda bijna onmogelijk blijft.
Hockey Highschool
De samenwerking met De Goudse Waarden met betrekking tot de Hockey Highschool
wordt dit seizoen beëindigd. Het aantal deelnemers bleef beperkt en de school heeft
inmiddels andere prioriteiten.
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Financieel
De financiële commissie start dit seizoen met Alex Limburg als penningmeester en
voorzitter. Na zijn aftreden neemt Annemieke Rozendal het stokje als voorzitter van de
financiële commissie over en Irene van de Leur als penningmeester.
Bij het opstellen van de begroting is wederom gebruikt gemaakt van input van alle
commissies via de bestuursleden. Dit vergroot het inzicht in de begroting enorm.
Op de Algemene Ledenvergadering van 12 april wordt een tussentijdse financiële
rapportage gegeven, zodat voor de leden een goed beeld ontstaat voordat een beslissing
genomen wordt over een mogelijke verbouwing. De tussentijdse rapportage geeft een
positieve prognose voor het resultaat.
De kascontrolecommissie bestaat uit Jack Alders, Corvin Janssen en Nicolette Hofstede.

Sponsorzaken
Vanuit sponsorzaken wordt een leuke actie uitgezet met Hoogvliet supermarkt. Alle
kinderen uit de jeugd en junioren en de teamleden van Dames 1 en Heren 1 gaan op de
foto voor een plaatjesactie. Het verzamelen wordt een groot succes. De fotoboeken
worden ook ingezet bij selectietrainingen en dergelijke. Na het aftreden van Remco
Knubben als bestuurslid sponsorzaken neemt Erwin van Loenen deze post tijdelijk ad
interim over. Het contract met Verzijl Sport loopt af en er worden bij diverse sportzaken
in de regio offertes opgevraagd. Het sponsorcontract met ABN Amro wordt met 2 jaar
verlengd.

Accommodatie
Dit seizoen zijn er een aantal nieuwe mijlpalen gezet.
Een Kiss&Ride rotonde
Om de parkeeroverlast te beperken en de hulpdiensten vrij baan te geven, hebben de
Korfbal (Gemini) en GMHC de handen ineen geslagen en de gemeente Gouda bereid
gevonden om de Kiss&Ride aan te leggen. Met de komst van de grote parkeergelegenheid
bij het nieuwe Groenhovenbad is het parkeren bij de club of Sportcity niet meer
noodzakelijk.
Hek rondom het clubhuis
De gemeente Gouda heeft een vergunning verleend voor de aanleg van een hek rondom
het complex. De plaatsing van dit hek heeft gezorgd voor meer gevoel van veiligheid.
Hiermee kon het hek langs veld 1 worden verwijderd, waardoor de verbinding vanhet
clubuis met veld 1 enorm is toegenomen.
Keepershonk
Het keepershonk is verder ingericht en in gebruik genomen.
Barcommissie
Na de opbouw van organisatie en processen in het vorig seizoen, stond dit seizoen in het
kader van inslijten van de werkwijze en stapsgewijs verbeteren. De barindeling in LISA
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loopt steeds beter, meer dan 50 % van de leden roostert zichzelf nu in. Dit heeft grote
voordelen omdat daarmee zeker is gesteld dat de ingeroosterde datum past. De opkomst
is zeer hoog en het aantal boetes voor niet verschijnen is beperkt. Vanuit de leden
worden positieve reacties gegeven over de netheid en hoe alles nu loopt. De introductie
van de kassa maakt niet alleen het hoofdrekenen overbodig, maar geeft tevens goed
inzicht in de verkoop van de verschillende producten. Punt van zorg is de bezetting van de
barcommissie. Met de komt van Cindy Bulder is de inkoopfunctie goed bezet, maar er zijn
nog een aantal vacatures. Dit maakt de werkbelasting te hoog. Versterking van de
commissie en supervisoren wordt een speerpunt in dit seizoen.
De verbouwing
In de ledenvergadering in november 2012 worden de resultaten teruggekoppeld van de
werkgroep multifunctionele accommodatie, een gezamenlijke werkgroep van GMHC, SKG
en Atletiekvereniging Gouda, door de voorzitter Jan Meijboom. Geconcludeerd werd dat
de multifunctionele accommodatie niet haalbaar is voor deze partijen. Bovendien heeft
de atletiekvereniging zich in de zomer teruggetrokken uit de verkenning voor een
gezamenlijke accommodatie omdat dit niet meer de hoogste prioriteit heeft. In dezelfde
ALV wordt ingestemd met het voorstel om een onderzoek naar de juiste huisvesting
(verbouw/nieuwbouw) en de financiële haalbaarheid hiervan te doen voor GMHC zelf
omdat de urgentie nog steeds hoog is. De accommodatie is te klein en kleedkamers en
toiletten zijn verouderd en niet meer toereikend.
In april 2013 wordt een speciale ledenvergadering georganiseerd over de accommodatie
waarin de resultaten van onderzoek wordt teruggekoppeld. Geconcludeerd wordt dat we
gaan voor een uitbreiding in combinatie met verbouwing van het bestaande gebouw. De
verbouwing moet gefaseerd uitgevoerd worden in lijn met de beschikbare financiën. Ook
de resultaten van de ledenconsultatie worden teruggekoppeld. 95% van de
ondervraagden vindt een verbouwing noodzakelijk. Zowel jeugdleden, senioren als
ouders van jeugdleden vinden dat de kleedkamers en de toiletten de hoogste prioriteit
hebben.
In de ledenvergadering in juni 2013 wordt een presentatie gegeven van het voorlopig
ontwerp door Martijn Verhagen, architect van HD. De ledenvergadering stemt in met de
verdere voorbereiding van de verbouwing.

Evenementen en toernooien
De evenementencommissie en de toernooicommissie zijn goed bezet en erg actief. Voor
elke doelgroep is er een feest op maat van de E-disco tot het 35+ feest voor leden en
ouders. Voor de allerkleinsten was er natuurlijk het Sinterklaasfeest. Er worden diverse
toernooien georganiseerd. Opvallende evenementen zijn het jaarlijks terugkerende
familietoernooi, het voor het eerst georganiseerde "Kikker in je bil toernooi" voor de JJ
van de club, het traditionele familietoernooi, de jongste jeugd dag en met als nieuwste
product het midsummer stick toernooi. Een onderling toernooi voor senioren. Op 8 juni
organiseerde ABN-AMRO een hockey clinic op de vereniging en kon de jongste jeugd hun
vaardigheden meten in het testcentrum. En het jaarlijks door de KNHB georganiseerde en
op de club door de toernooicommissie uitgevoerde Jongste jeugd slotdag. De commissie
realiseert met het uitvoeren van haar activiteiten een leuke winst voor de club die weer
goed besteed kan worden in seizoen 2013-2014.
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