
 

 

1. Opening 

Welkom, goede opkomst. 

Diapresentatie HCC een club met een missie. 

 

2. Notulen 2016 

Goedgekeurd. 

 

3. Terugblik financiën 

- Wordt middels presentatie uitgebreid besproken en toegelicht. Voor details zie 

bijgaande exploitatie overzicht. 

- Vraag om Incidentele baten toelichting: sponsorloop tbv ballenkanon, feite door leden 

betaald en moest ergens tegen weggeboekt worden, vandaar. 

 - Verslag Kas commissie  2016-2017; Tilly l’abee en Miranda van Cranenbroek; verlenen 

decharge en worden bedankt. Kas commissie  zeer te spreken over de competente wijze 

van administratie houding. 

- benoeming nieuwe Kas commissie ; Tilly en nog iemand?, nog geen vrijwilliger! 

 

4. Commissies: 

Dia presentatie 

- B&O; hockey voor dummies ism HCPH 

23 nieuwe scheidsrechters, 3 cs+ scheidsrechters. (CS+ is een niveau hoger!) 

 

- GV; nieuwe werving van vrijwilligers, loopt aardig. 

- PR; samen met Jos en Jolanda, nieuwe schermpresentatie, sociale media en 

persberichten.  

GV; tendens dat sponsor veel meer bereid voor leveren van diensten en producten. 

Nieuw contract afgesloten dit jaar voor een periode van 3 jaar. Continu op zoek naar 

nieuwe dingen. 

- TC; trainers en coachen rouleren, staan dus niet altijd op dezelfde teams. Plezier hoog 

in het vaandel. Doelstelling met jeugdteams om via 2de klasse naar de 1ste klasse te gaan. 

Prachtige samenwerking met HCPH, waardoor we onze jongensteam B in tact hebben 

kunnen houden. Ivar Guyaux is trainer in de heren/jongenslijn. Fijn om een aantal 

nieuwe jonge coaches te hebben die gemotiveerd zijn om een team te trainen en te 

begeleiden. 

Keepers academy is een hele goede ontwikkeling en is echt een paradepaardje voor HCC. 

Vraag zaalhockey: licht in de smeltkroes gaat te laat aan. Om veld speelklaar te krijgen te 

kort, is geregeld met het vrijetijdsbedrijf en zou dit zaalseizoen goed moeten komen. 

- GV; Silver cup georganiseerd, top toernooi, hopelijk elk jaar. Behoorlijk veel 

opbrengsten van bar van ontvangen.  4 nieuwe vrijwilligers en 2 maatschappelijk 

stagiaires. Bar heeft nieuwe coördinator. Er zijn beleidsregels opgesteld voor evt. extra 

evenementen of kleinere bijeenkomsten. 

- Staf/Lisa; aardige verspreiding van leden, loopt allemaal lekker. 



 

 AC; nieuwe accommodatie waar we trots op kunnen zijn; Wil en Martijn fantastisch 

gedaan. 

HCC doe dag, goed verlopen en houden we erin. 

Onderhoudsploeg; vrijwilligers welkom. 

Plantenperken; in principe zelf bijhouden, doen en anders uitbesteden. Zijn we druk mee 

bezig om oplossing te vinden. Vraag Jos; evt. 2 mensen per team afvaardigen om onderhoud 

te doen. Wordt meegenomen in BV. 

 

5. Mannen van het jaar 2017; 

Jos van Hooft en Frank Roest worden onder groot applaus benoemd. 

 

Filmpje van Jos en Jolanda; kussen van HCC dromen. Iemand die een droom van HCC uit 

heeft doen komen. 

Natasha heeft dit kussen verdiend omdat ze zo ontzettend begaan is met de jongensteams 

en zoveel gedaan heeft voor de jongenslijn van HCC, dit is een hele mooie stap voor onze 

vereniging.  

Team challenge was door het bestuur uitgeschreven en deze prijs gaat ook naar de meisjes 

E2 o.l.v. Natascha. 

 

 

6. Bestuur mutaties 

Iedereen is herkiesbaar! 

Vacature voor 7de bestuurslid (Alg. bestuurslid) 

 

7. Financiën 2018/2019 

- begroting (dia) 

Vraag; Kosten paviljoen en accommodatie ruim 7.000 omhoog; bestuur is van mening 

dat ander schoonmaak noodzakelijk is en iemand is ingehuurd en frequentie is hoger, dit 

betekent een grotere kosten. Verzekeringen zijn hoger, algemeen onderhoud is hoger.  

Tentdoekproblemen, verwachte levensduur van doek. Wordt afgeschreven in 10 jaar. Op 

dit moment zijn alle problemen nog garantiegevallen.  

Begroting is negatief en volgens Jacques Sol mogen leden niet akkoord gaan met een 

negatieve begroting. Dit is vorig jaar ook gebeurd.  

Subsidies gaan ieder jaar naar beneden. Ook subsidies op combinatiefunctionaris zijn 

vervallen. 

Stemmen: 5 tegenstemmen dus meer voorstanders dan tegenstanders. Begroting wordt 

aangenomen. 

Voor volgend jaar geld begroting proberen op 0 te krijgen.  

- contributievoorstel, laagste in de regio. 2,3% verhoging, er komen reactie op dat 

misschien de contributie meer omhoog zal moeten om evt. nieuw veld te bekostigen . 

Deze verhoging wordt uitgesteld tot een ingelaste ALV.  

Verhoging zoals voorgesteld, met kanttekening dat n.a.v. werkgroep uitkomst de 

contributie ook nog middels tussentijdse ALV verhoogd kan worden. 

Aan leden goedkeuring gevraagd hiervoor. Akkoord. 



 

 

 

 

 

8. Besluit Recht van Opstal:  

Dia, wat en waarom is uitgelegd. Leden moeten stemmen of HCC het recht van  opstal 

gaat nemen; indien akkoord dan wel met opmerking het contractueel goed vast te 

leggen met TCM.  

Reactie dat vanuit ervaring bij andere club het uitkeren in 1x kan, hier moeten we 

achteraan gaan, zijn in de veronderstelling dat het over 20 jaar uitgesmeerd zou worden. 

Aangezien er nogal veel reacties zijn en er zeer concrete opmerkingen zijn wellicht 

verstandiger om hiermee te wachten. Eerst is meer onderzoek doen, juridisch laten 

informeren hoe het met TCM is. Als je juridisch eigenaar wordt moet je ook altijd aan de 

opgelegde regels van de overheid voldoen.  

Er wordt op dit moment geen besluit over genomen. 

 

 

 

Commissies 2018: 

 

Zie dia’s 2018 en verder. 

 

 

9. Veld vervanging; werkgroep opzetten om e.e.a. uit te zoeken en wat de wensen en de 

gevolgen van de diverse bepaalde alternatieven zijn. 

Reactie; enkele jaren geleden ook al uitgezocht i.v.m. met veld 2, kunnen we hierop 

terugvallen? Er zijn contacten gelegd, alles wat bruikbaar is zal ook gebruikt worden. 

Belangrijk is of HCC dit financieel structureel zou kunnen dragen. Werkgroep informeert 

Bestuur, en daarna pas ALV. 

 

 

Rondvraag 

 

Ballenkanon, wordt goed gebruikt voor keeperstraining en voor diverse trainingen maar 

daar wel in mindere mate Hier zou meer gebruik gemaakt van moeten worden. Heel 

goed punt en misschien meer instructie nodig om mensen te motiveren deze meer te 

gebruiken. Gaan we doen! 

 

Gemeente subsidies voor bijv. LED verlichting. Alles wat groen (zonnepanelen) is, is 

interessant. Zeer goed punt, gaan we bij de gemeente aankaarten. 

 

 

Vergadering wordt gesloten om 22.26 uur en iedereen wordt bedankt. 

 


