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Aanwezig vanuit het bestuur: Henry van Zutphen (Voorzitter) 

Anja Bekkers (Secretaris & Communicatie, Verslag) 
Gerion Pelders (Penningmeester)  
Robert Wijdeveld (Technische Commissie) 

 Rob van den Berg (Activiteiten)  
 
Aanwezige & afgemelde leden: Zie bijlage 1:  Presentielijst   
 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Henry van Zutphen heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Hij geeft aan dat 

deze extra Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvindt, omdat tijdens de ALV van 31.10.2013 vragen 

waren over de contributie(-structuur) in relatie tot een meerjarenbegroting. Toen hebben we een goede 

interactieve sessie gehad, waarbij we aan de hand van stellingen gediscussieerd hebben over de 

toekomst van Hockeyclub HDL. De resultaten van deze sessie, hebben we als bestuur meegenomen als 

uitgangspunt voor het beleid van de club voor de komende jaren. 
 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

N.v.t. 
 

 

3. Vaststelling verslag ALV 2013 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2013 plus 9 verslagen van bestuur en commissies over de 

activiteiten in seizoen 2012-2013 zijn gepubliceerd op de website in november 2013 onder 'Downloads'. 

De Voorzitter geeft een weergave van de belangrijkste punten. De Ledenvergadering heeft geen 

opmerkingen en/of vragen naar aanleiding daarvan en wordt goedgekeurd. 
 

 

4. Terugkoppeling resultaten interactieve sessie 

De Voorzitter vat de resultaten van de interactieve sessie als volgt samen. 

1. a.  Wij zijn toe aan prestatiegericht selecteren binnen HDL. 

 b.  Fijn dat ik met mijn vriend(inn)en recreatief kan hockeyen! 

De vraag is of en waar we kunnen selecteren: een natuurlijk moment is wanneer vanuit E 6-tallen 8- en 

vervolgens 11-tallen worden samengesteld. Dan kun je kinderen met dezelfde mentaliteit bij elkaar zetten. 

Rust roest, dus soms kan het ook voor de oudere teams goed zijn als de samenstelling verandert. 

2. We moeten zo snel mogelijk een tweede veld hebben om ons te kunnen meten  

 met Hockeyclub Berlicum en Heesch. 

We verwachten een stabiel ledenaantal van 260 leden, gezien het dalend aantal geboren kinderen, maar 

wel een groeiende belangstelling voor de hockeysport. Gezien de kosten, beperken we onze ambitie tot 

http://www.hdlhockey.nl/site/?option=2401&catdetails=13
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een kwart veld erbij - plus een inslaveldje tussen de kantine en het hockeyveld. Mogelijk verschuift de 

KNHB een deel van de competitie naar zondag, waardoor er meer ruimte komt op zaterdag. 

3. Alleen natuurtalenten kunnen training geven. 

Enthousiasme is heel belangrijk en Leiding geven ; met (juiste) begeleiding Techniek overdragen. 

4. Vele handen maken licht werk: vrijwilligers vinden voor vacatures is geen punt!  

Werk maken van vrijwilligers: zij zijn de basis voor onze activiteiten! 

Taken meer opdelen, opa’s en oma’s betrekken.  

5. De Euro's stromen vanzelf binnen bij HDL! 

Dat gaat zeker niet vanzelf, we moeten er veel voor doen!  We zijn zuinig met uitgaven, kiezen voor 

investeren in basis club, zoeken naar andere bronnen van inkomsten. Aan iedereen de vraag om de 

sponsorcommissie te ondersteunen.  
 

 

5. (Financieel) Meerjarenplan 2014-2018 

Voorzitter Henry van Zutphen geeft aan dat onze Missie de basis voor het meerjarenplan is: 

Hockeyclub HDL biedt maximaal hockey-plezier en is toegankelijk voor iedereen. We zijn geen strak 

georganiseerde vereniging en er is ruimte voor initiatieven die vanuit de leden aangedragen worden. 

Voor het hockeytechnisch beleid betekent dat het volgende: 

• Goede training is de basis voor veel spelplezier. Het spelplezier zal tevens leiden tot maximale inzet, 

sportieve prestaties en betrokkenheid bij de club. 

• Er is geen doelstelling qua spelen in bepaalde klassen of het aantal behaalde kampioenschappen. 

• Het aantal leden is te klein om met selecties te gaan werken, maar rust roest.  

 

En voor het beleid van onze club betekent dit: 

• Door andere activiteiten dan trainen en wedstrijdspelen, wordt de betrokkenheid en het 

verenigingsgevoel gestimuleerd  

• Dit geeft ook invulling aan het maatschappelijk en sociale karakter van een moderne sportvereniging. 

• Vrijwilligers danken / belonen voor hun inzet door onder meer vrijwiligersbedankavond en het 

betrekken bij andere gelegenheden. 

Vervolgens presenteert de Voorzitter de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2013 - 2018. 

We hebben gekozen voor een realistisch scenario, waarin geen ruimte is voor uitbundige uitgaven zonder 

extra inspanningen. Voldoende om zwarte cijfers te houden, maar geen vetpot. 

Volgens deze prognose, zien we dat de uitgaven van € 45.000,- naar € 51.000,- gaan de komende 5 jaar 

en de inkomsten van € 46.000,- naar € 53.000,- 

De Verlies- en Winstrekening gaat in deze periode van  - € 1.400,- naar + € 2.400,- 

Voor de contributie betekent dit, dat we de komende 2 seizoenen 10 % verhogen en daarna 2 seizoenen 

5 % verhogen. Voor de 11-tallen gaan we hetzelfde tarief hanteren, want zij trainen 2x per week en 

spelen KNHB wedstrijden in het weekend. 

De niet trainende senioren die hiervoor een legitieme reden hebben (bijv. op kamers wonen), kunnen bij 
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de penningmeester een schriftelijk verzoek indienen voor een lagere contributie (niveau Jong Senioren).  

Geen zin om te trainen, is geen reden voor contributieverlaging. 

Maarten van Santvoort vraagt zich af of we contributie zouden kunnen differentiëren op basis van 

inspanningen voor de club. Antwoord: de club is afhankelijk van vrijwilligers en dat willen we zo houden. 

Alleen de jonge trainers krijgen betaald (minimum jeugdloon). Verder is iedereen vanaf 13 jaar verplicht 

om een scheidsrechterskaart te halen, zodat je de spelregels weet én weet hoe moeilijk het is om te 

fluiten. 

Glenn van Aspert reageert hierop door te zeggen dat iedereen fluit volgens zijn/haar kunnen. 

Matthijs van Lierop vraagt Arbitrage (Maarten van Santvoort) te kijken naar de volgorde van indelen van 

de scheidsrechters voor de thuiswedstrijden op zondag. 

Na deze discussie, stemt de vergadering in met de contributieverhogingen de komende 4 jaar. 
 

 

6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar is Voorzitter Henry van Zutphen. Het bestuur stelt Camiel Aarts kandidaat 

voor deze functie. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld bij de Secretaris. De vergadering keurt de 

aanstelling van Camiel Aarts goed en daarmee heten we hem van harte welkom in het Bestuur.  

Camiel stelt zich kort voor: hij is 53 jaar, is 30 jaar werkzaam als advocaat, woont sinds 18 jaar in 

Heeswijk-Dinther en is 15 jaar geleden gevraagd om de Heren Veteranen te komen versterken vanuit  

HC Den Bosch H17. Dit team is helaas 2 jaar geleden gestopt vanwege blessures van diverse spelers.  

Zijn 3 dochters hockeyen met veel plezier, zijn vrouw heeft gehockeyd bij de Dames Recreanten en hij is 

10 jaar coach geweest van het team van zijn oudste dochter, heeft ze zien opgroeien en begeleid van  

E-tjes tot Dames 1. Hij waardeert de gezelligheid bij onze kleine club en start met veel plezier en 

enthousiasme zijn functie als Voorzitter "van een goed bestuursteam dat ik hoog heb zitten". 
 

 

7. Vervanging (toplaag) veld. 

Voorzitter Henry van Zutphen geeft een update: morgen en volgende week woensdag is er overleg met 

de Gemeente Bernheze over de keuze (van de toplaag) van het veld voor de komende 15 jaar. Ook de 

afrastering is aan vernieuwing toe i.v.m. de vele gaten, vooral aan supporterszijde. De verlichting staat 

gepland voor 2015, maar we willen kijken of we dit meteen mee kunnen nemen, om kosten te besparen 

en de upgrade in één keer door te kunnen voeren. We zullen bespreken of we 1/4 veld erbij kunnen 

krijgen plus een inslaveldje tussen kantine en hockeyveld. 

Wim van Rosmalen waarschuwt dat we moeten letten op de kwaliteit van de onderlaag: als die niet goed 

is, dan heeft dat meteen consequenties voor de kwaliteit (behoud) van de nieuwe toplaag. 

Pieter van Eijk vraagt of de huur hetzelfde blijft: we betalen al jaren teveel in verhouding tot de kwaliteit 

van het veld, bij vervanging mag de huur niet plotseling worden verhoogd.  

De Voorzitter geeft aan dat het veld ieder jaar goedgekeurd is. In april 2013 hebben we nog een 

uitgebreide keuring laten plaatsvinden, ook naar de drainage. Daar kwam uit dat het veld mankementen 

vertoont, maar niet zodanig dat vervanging noodzakelijk was. 



Verslag Algemene Ledenvergadering   
 
d.d. 14.03.2014, 20.00 uur  in het clubhuis van Hockeyclub HDL 
 

 

 

14.03.2013 Verslag Algemene Ledenvergadering Hockeyclub HD_AB 4 / 4 

8. Rondvraag 

Peter van Mierlo vraagt of de ledenstop van Hockeyclub Veghel mogelijkheden biedt voor HDL.  

Camiel zal informeren wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Secretaris Anja Bekkers bedankt namens het bestuur en de hele hockeyclub Henry van Zutphen voor zijn 

inzet de afgelopen 4 ½ jaar als Voorzitter. "Enthousiast bouwde je samen met bestuur en commissies aan 

de (leden)groei en je wist veel nieuwe mensen te interesseren zich in te gaan zetten voor de club.  

Je was actief in het onderhouden van contacten met de gemeente, omringende hockeyclubs en 

sponsoren. Daarbij vond je het belangrijk om reëel te zijn, zaken van verschillende kanten te bekijken, 

mensen de kans te geven, de tijd z'n werk te laten doen. Gelukkig blijf je nog actief voor de club rondom 

de vervanging van het veld, de organisatie van het familietoernooi en als coach van het team van je 

oudste dochter!" 

Voorzitter Henry van Zutphen bedankt alle aanwezigen voor de actieve deelname aan de diverse 

agendapunten van deze Ledenvergadering en vooral voor het in hem gestelde vertrouwen als Voorzitter. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

Bijlage 1:  Presentielijst & afmeldingen 

 

Aanwezig: Afmeldingen ontvangen van: 

 

Camiel Aarts 

Glenn van Aspert  

Anja Bekkers 

Rob van den Berg 

Monique Boskamp  

Hugo Bosmans 

Kylie van Boxmeer 

Patricia van Cleef 

Pieter van Eijk 

Jacqueline Haeve 

Björn Kerkhof 

Simone Kerkhof 

Erik Koopman 

René Krikhaar 

Marcel Kuijpers 

Inge Kuypers 

Matthijs van Lierop  

Alina van Marsbergen 

Peter van Mierlo 

Bram van Santvoort   

Maarten van Santvoort 

Henry Schouten 

Robert Wijdeveld 

Roelie Willems 

Monique van Zutphen 

Henry van Zutphen 

Saskia en Henry van Boxmeer 

Mirjam & Arold van Grinsven 

Ingrid en William Verhoeven 


