
 

 

 

VERSLAG HCC ALV     23 november 2016 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: Paviljoen HCC, Sportpark De Romrijten 

Eerste helft 

1. Opening 

Martin heet iedereen welkom. 

Naast bekende ook veel nieuwe gezichten . 

Bestuur stelt zich kort voor. 

Daarna neemt Martin de agenda door  en start de vergadering met het benoemen 

van de missie> 

 

Dia invoegen 

 

 

2. Notulen ALV 2015 (ter vaststelling) 

 

Geen vragen en opmerkingen , hierbij vastgesteld  

 

3. Terugblik financiën 

a. Financieel verslag boekjaar 2015/2016 

Resultaat + 9k, begroting zat rond de 0 lijn 

Verschil meer baten ,kosten zijn lager uitgevallen . 

Meer uitgaven dan seizoen ervoor m’n verklaarbaar door kosten 2e veld . 

Er is interesse in kosten/opbrengsten activiteiten  

Investeringen buitenboel vallen in volgend seizoen  

b. Verslag kascontrolecommissie 2015/2016 

Mary van der vorst en Miranda van Cranenbroek  

Verlenen decharge  en worden bedankt  

c. Benoeming kascontrolecommissie 2016/2017 

Miranda van Cranenbroek en  Tilly Labee  

4. Commissies  

a. Begeleiding & opleiding Gastvrij 

Dia invoegen 

Discussie over tool begeleiding 2.0 

Stimuleer coaches meer in te loggen en te 

gebruiken  

b. Gastvrij & accommodatie  



 

 

Dia invoegen  

Activiteiten voor alle leeftijdscategorieën  

Daarnaast KNHB kampioenen toernooi 

Jongens C toernooi  

Gastheer voor KNHB silvercup   , bekerhockey 

Uitbreiding AC 

Bar: 

-kassa systeem 

-baraanbiedingen 

c. PR, communicatie & sponsoring 

Geweldige motor waar we heel blij mee zijn  

Via diverse kanalen bijna dagelijks aandacht 

Staf lisa: 

LA systeem 

Leden uit alle kernen van Cranendonck en zelfs daarbuiten 

65% van binnen Maarheeze 

Groei komt van buiten Maarheeze 

D lijn het grootst 

2/3 vrouwen en 1/3 mannen., verschil in jeugd wordt groter  

D lijn groot, zorg dat ook ervaren spelers plezier blijven hebben> BRAM!! 

Reden van opzegging: 

- spelers die terug komen 

- wel training geven  

Oproep voor vrijwilligers, daar draait de vereniging op. 

- Twinfield> automatisering   boekhouding , gekoppeld aan Lisa  

- Clubcollect voor innen contributie 

d. Technische commissie 

Dia’s invoegen  

e. Accommodatie 

Hard gewerkt 

Dia’s  

Rust 

Tweede helft 

5. Benoeming “man/vrouw van het jaar”  

Jolanda Kros  wordt onder groot applaus benoemd  

6. Bestuursmutaties 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: Viola Zegers 

b. Aftredend en herkiesbaar: Martin Daudey, Bram 

Barkhuysen, Marieke van Gils, Peter Schijven en 

Marion Howe. 

Worden onder applaus herbenoemd! 



 

 

Peter Rozenveld wordt benoemd tot lid van verdienste  

7. Financiën 

a. Begroting 2016/2017 

Dia invoegen  

Meer baten door stijging contributies en inschrijfgelden waar vorig jaar al 

mee akkoord is gegaan 116 baten uitgaven 115k  

Thom vraagt naar afschrijving van 60k, Marion geeft aan de afschrijving 

vergeten is op te voeren, deze wordt uitgesmeerd over 10 jaar.  

b. Contributievoorstel 2016/2017 

Dia  invoegen  

Circa 2,5% verhoging . 

ALV is akkoord 

 

Vervangen 1e veld moet een keer gebeuren, gemeente betaalt slechts 

basisvoorziening. Is semi waterveld realistisch?  

Naast eenmalige kosten ,ook hogere exploitatiekosten. Bestuur gaat 

komend jaar onderzoeken wat passend is ter vervanging voor onze club. 

 2017  en verder  

Hockey technische zaken: 

-Keepersacademy 
-Clubraadpleging P van Prestatie Prominenter maken? 
Dia > Bram   

Gastvrij: 

Dia 

Jubileum: 40 jaar HCC    > gezocht vrijwilligers voor jubileumcommissie  

Bar coördinator gezocht 

Dia 

Communicatie 

Peilstick , welke wensen zijn er , wat leeft er  

Doorzetten actieve communicatie door onze vrouw van het jaar  

Etc. zie dia  

 

Jongenslijn: mail slechts 1 reactie, daarmee redden we het niet. 

Jos geeft aan ideeën te hebben, die moeten wel uitgevoerd 

worden en daar zijn vrijwilligers voor nodig . 



 

 

Binnnenboel:  Vaag om denktank die naast denken ook wil uitvoeren 

Buitenboel:  
Nu mooi, onderhoudsploeg  opzetten 
Binnen boel, wanneer opgeknapt? 
Liefst voor 40 jarig jubileum in maart  
 

 

Einde van de avond. In grote lijnen. 

-We willen verder groeien, vooral vanuit andere dorpskernen 
-Jongenslijn vraag aandacht, die moet groeien. 
-Vrijwilligers kunnen we goed gebruiken om als onze plannen te realiseren. 
-We willen overal hockeyniveau omhoog krijgen  
-Boeien en binden  van 20-30 jarigen . Dat begint bij de A jeugd  
 
Rondvraag 
 
Ton: Is het een idee om op zoek te gaan naar bouwsponsors voor binnen boel?  
         Dit moeten we zeker doen 
         Er zijn voorbeelden zoals tegelwerk buitenboel ? 
Jos:  P van prestatie moet meer aandacht krijgen  , 1e elftallen naar hoger niveau  
         Bram geeft aan dat doelstellingen bekend zijn, er wordt hard aan gewerkt  
         Zoeken naar balans tussen plezier en prestatie  
Wil:  Is er gedacht aan merchandising?  
         Hij bedankt Heren 1 voor de trainingspakken die doorgegeven zijn. 
         Denk aan muts, baseball cap, sjaal  
Lisette: graag aandacht voor hygiëne, douchen na de wedstrijd. Dat moet je als club 
uitdragen. Jolanda, heeft het bij de D geïntroduceerd , vonden het uiteindelijk plezierig.  
Wel promoten niet verplichten. 
Thom:  Hoe zit het met recht van opstal? Zeker met aanbouw nu.  Regel het fgoed voordat 
gemeente eigendom claimt  . 
 
Martin bedankt iedereen voor belangstelling een aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor 
de 3e helft.  
En sluit de vergadering om 22.11 uur  
          
 
 

 

 

8. Hoofdthema’s  2016/2017 

a. 40 jarig jubileum 

b. Binnenzijde paviljoen  

Derde helft 

 


