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Aanwezig vanuit het bestuur: Camiel Aarts (Voorzitter) 

Nathalie Verstegen (Secretaris, Verslag) 
Martin de Visser (Penningmeester)  
Freddy Lennings (Technische Commissie) 

 Robert Wijdeveld (Gebouwenbeheer)  
 Marloes van Kessel (Activiteiten) 

 
Aanwezige & afgemelde leden: Zie bijlage 1:  Presentielijst 
 

 

Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

  

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

Deze zijn er niet. 

2. Vaststelling verslag ALV 23.11.2017 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 23.11.2017 is gepubliceerd op de website onder de tab 

Downloads.  

 

3. Terugblik seizoen 2017-2018 & vooruitblik 2018 - 2019 

a. Nieuwe veld 

De opening van het nieuwe kwart veldje was aan het begin van het nieuwe seizoen. Uiteindelijk is 

deze in het najaar opgeleverd na wat kleine opleverpunten (loszittende slagplanken). Omdat het 

veldje onder een groot aantal flinke eikenbomen ligt krijgen we jaarlijks in de herfst te maken met 

overlast van bladeren en eikels. Met Topgrass en de gemeente is overlegd over een oplossing, maar 

die is er eigenlijk niet behalve het zeer regelmatig vegen. Gelukkig hebben we gemerkt dat zich 

daarvoor enkele vrijwilligers hebben gemeld. Rondom het veldje zijn er nog tal van mogelijkheden 

voor het ophangen van banners ten behoeve van sponsors. 

b. Nieuwe verlichting 

De nieuwe verlichting is reeds in het vorige seizoen gerealiseerd. Dit seizoen hebben we te maken 

gehad met wat kinderziektes (flikkerende lampen), maar ook die zijn inmiddels verholpen zodat de 

verlichting nu perfect werkt. De nieuwe verlichting gaat in de loop van de komende jaren ook voor 

financiële besparingen leiden. 

c. Clubhuis en kantine-activiteiten 

Het vernieuwing en renovatie van het clubhuis is reeds in 2016 ingezet maar de verfraaiing gaat nog 

steeds door dankzij de tomeloze inzet van Saskia van Beek. Saskia blijft ook het assortiment en het 

aanbod in de kantine steeds opnieuw vergroten. Pas geleden nog met het aanbieden van vers fruit op 

de zaterdagen in samenwerking met Jumbo. Saskia blijft er voortdurend voor zorgen om ons clubhuis 

attractiever te maken en dat brengt mee dat het clubhuis voor de club steeds meer een visitekaartje 

http://www.hdlhockey.nl/site/?option=2401&catdetails=13
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naar buiten toe wordt. Wat de bardiensten betreft is met ingang van het nieuwe seizoen een systeem 

ingevoerd waarbij iedereen wordt ingedeeld als bardienstmedewerker zonder daarbij voortaan 

rekening te houden met de vraag of iemand al iets anders doet voor club. Het werd te lastig om 

uitzonderingen en daarna weer uitzonderingen op uitzonderingen toe te passen. Onlangs zijn de 

sloten van de deuren opgeknapt en binnenkort zullen er schotten in de kleedkamers worden  

geplaatst om meer privacy te waarborgen bij het douchen en omkleden. Boven de ramen in de 

kantine zullen planken worden bevestigd om de vele trofeeën van onze club uit ons rijke verleden ten 

toon te stellen. De vloer van de toiletten moet nog behandeld worden.  

d. Voortzetting samenwerking HockeyWerkt 

De samenwerking met HockeyWerkt is enkele jaren geleden van de grond gekomen via de financiële 

injectie die de club heeft gekregen vanuit het Coöperatief Dividend van de Rabobank. Deze 

samenwerking is vorig jaar gecontinueerd wegens succes. Drijvende kracht achter de samenwerking 

was Hans Kaandorp, die overigens in het begin van dit seizoen zijn taken heeft neergelegd. De 

coördinatie verloopt nu via Freddy Lennings, de voorzitter van onze TC. Het streven is dat in ieder 

geval elk team (vanaf D)  -als er geen andere interne mogelijkheden zijn-  éénmaal per week 

training te laten geven door een semi professionele trainer van HockeyWerkt. Gelukkig bieden de 

financiën van onze club daarvoor tot nu toe de mogelijkheid maar helaas is het ook vaak noodzaak 

omdat we eenvoudigweg geen eigen geschikte trainers kunnen vinden. De begeleiding door 

HockeyWerkt van onze ‘eigen’ trainers was helaas geen succes en Inge van Doorn en Roelie Willems 

hebben dat inmiddels opgepakt. In juni hebben Ton Keetels en Hans Kaandorp een opleiding van 3 

bijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe trainers. Helaas is onze Luc van den Biggelaar begin dit 

seizoen onverwacht gestopt. Dat is jammer want ook de keepers hebben aparte training nodig. Er 

wordt nog gezocht naar een oplossing want HockeyWerkt had niet a la minute een keeperstrainer 

beschikbaar. Vermoedelijk zal dat lukken met ingang van de tweede helft van het seizoen.  

e. Hockeytechnische zaken overig 

Wijzigingen TC: met ingang van het afgelopen seizoen is Freddy Lennings de nieuwe voorzitter van de 

TC. Hij heeft met veel daadkracht zijn commissie hervormd en nieuwe mensen binnen gehaald.  

Annemieke Pruijn is bereid gevonden om Minka Hexspoor op te volgen als verantwoordelijke voor 

het materiaalbeheer. Helaas is Esther Brugmans gestopt met de scheidsrechtersindeling en voor die 

functie wordt binnen de TC nog gezocht naar een opvolger, evenals voor een trainingscoördinator. 

Wel is het gelukt om met behulp van externen ook op zondag de scheidsrechters in te vullen. Het 

scheidsrechters probleem is daarnaast wat kleiner geworden door leden die extra fluiten een kleine 

vergoeding te betalen. Patricia van Cleef en Inge Kuijpers zijn na jarenlange trouwe dienst binnen de 

TC ook gestopt. Zij waren verantwoordelijk voor de jongste jeugd en junioren en alle problemen die 

daarbij kwamen kijken, onder andere wat betreft de jaarlijkse nieuwe teamindelingen. Zij zijn met 

ingang van het nieuwe seizoen opgevolgd binnen de TC door Daniëlle Kerkhof, Monique Boskamp en 

Okke Groot. 

f. Zaalhockey 

Ook in het seizoen 2017-2018 hebben we de zaalhockeyprogramma weer kunnen uitbreiden onder 

leiding van Rob Dortmans als coördinator, samen met Rianne Daandels en Carmen van den Boom. 
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Was het enkele jaren geleden nog zo dat het zaalhockey een extraatje was voor sommige 

geïnteresseerde leden die een beperkte onderlinge competitie met andere, omliggende clubs 

regelden, inmiddels is het zaalhockey uitgegroeid tot een volwassen onderdeel van het jaarlijkse 

aanbod van de club. Het is inmiddels een volwaardige competitie geworden tijdens de ‘winterstop’ 

met ook aparte trainingen in die periode. Alle jeugdteams op één na hebben vorig jaar zaalhockey 

gespeeld.  

g. Sponsoring 

Sinds begin van het vorige seizoen fungeert er een nieuwe sponsorcommissie bestaande uit Reyndert 

van Aspert, Joost Luyendijk en Lia Schouten. Sinds kort heeft Maurits v.d. Aa zich ook bij dit groepje 

gevoegd. Zij hebben het afgelopen jaar veel werk verricht bij het opnieuw administreren van de 

bestaande sponsorcontracten, het formuleren van nieuw beleid en een visie. Sponsors via 

bordsponsoring, narrowcasting en terrastafels zijn jaarlijks goed voor ongeveer € 4000,- en dat is een 

substantieel deel van de inkomsten van onze club. De clubkascampagne van de Rabobank zorgde in 

2017 voor een opbrengst van ongeveer € 1000,- en in 2018 ongeveer € 675,-. Helaas dus wel een 

neergaande spiraal. Vermoedelijk omdat steeds meer clubs hierin actief worden en het stembeleid is 

aangepast. Met deze gezamenlijke opbrengst van 2 jaar willen we in het lopende seizoen een nieuw 

speeltoestel laten neerzetten op het veldje bij clubhuis vóór het nieuwe kwart veld. Via het 

Marktteam Rabobank is pas geleden een buitentafel geplaatst. Het oberen tijdens de pronkzitting 

leverde € 1500,- op (dankzij scherp onderhandelen van Marloes € 250,- meer dan de jaren daarvoor), 

de kerstbrodenactie bracht helaas echter minder op dan de jaren daarvoor (€ 870,- terwijl de jaren 

daarvoor ruim € 1400,- werd opgehaald), en daarnaast hadden we ook dit seizoen de jaarlijks 

terugkomende sponsoring van Van Tilburg die ook weer op de club een verkoopactie hebben 

gehouden. De sponsorcommissie wil meer lijn brengen binnen de shirtsponsoring met de bedoeling 

dat die vorm van sponsoring ook meer aan de club in zijn geheel ten goede komt.  

h. Activiteiten 

Het hockeykamp op 10 mei bleek een waardige opvolger gebleken van voormalige 

familiehockeytournooi. Het bleek een groot succes met erg veel deelnemers. De organisatie van deze 

nieuwe activiteit was in handen van Marloes van Kessel, Olga van den Boom, René Krikhaar, Liesbeth 

van Aspert en Astrid van den Braak. Er wordt nagedacht over een soortgelijke activiteit voor de A en 

B jeugd in 2019. Sinterklaas voor de jongste jeugd vond dit jaar plaats in de Zaert. De Minislotdag was 

opnieuw bij HDL met dit jaar een centrale rol voor Edward Bos als ceremoniemeester in stijl. De 

vrijwilligersavond bij de Leijgraaf met een bierproefpresentatie van Saskia van Boxmeer werd ook dit 

jaar goed bezocht (ongeveer 50 personen). Afgelopen jaar is er geen shoot-outcompetitie geweest, 

die willen we in april 2019 weer oppikken o.l.v. Lisa van Zutphen.  

Onze club bestaat dit jaar 40 jaar. Marloes van Kessel is bezig een feestcommissie te formeren voor 

een spetterend feest in 2019.  

i. PR Commissie 

Na onze noodkreet om meer vrijwilligers aan het begin van het vorige seizoen hebben zich toen 

Marleen Ceelen en Antje van Deursen gemeld als nieuwe PR-commissie. Zij publiceren met name op 

de inmiddels vernieuwde Facebookpagina van de club, in de krant en op de site (tevens via 
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narrowcasting zichtbaar op het TV scherm in het clubhuis). Antje heeft daarnaast ook de onlangs 

uitgebrachte jaarkalender ontworpen. Alle mogelijke activiteiten en punten van aandacht kunnen nu 

via de PR commissie met de club worden gedeeld. 

 

j. Vrijwilligers 

 

In het begin van het vorige seizoen hebben wij een algemene oproep binnen de club gedaan op basis 

waarvan zich toen ongeveer 10 nieuwe vrijwilligers meldden waaruit zich daarna de nieuwe 

sponsorcommissie, de TC (deels) en de PR commissie hebben gevormd. Het blijft echter van groot 

belang om aandacht te blijven schenken aan werving en selectie van nieuwe vrijwilligers. Wij denken 

dat er binnen onze club meer dan voldoende mensen zijn die iets voor de club willen doen, maar 

waarvan wij als bestuur dat niet weten. Edward Bos heeft een enqueteformulier (Benvido) 

ontwikkeld dat in het voorjaar verspreid zal worden om mensen binnen onze club te benaderen met 

vragen en op grond waarvan wij dan hopen in contact te kunnen komen met geschikte nieuwe 

vrijwilligers. 

k.  Leden 

Monique van Zutphen (jeugdcoördinator, kantinebeheer) en Rob van den Berg (bestuur, activiteiten) 

werden afgelopen jaar benoemd tot lid van verdienste. Het ledenverloop is in het afgelopen seizoen 

iets terug gelopen en schommelt nu rond 240, maar de ervaring leert dat daar gaandeweg het 

seizoen nieuwe leden zich aanmelden.. Dat was vorig seizoen op het maximum 272. Er zijn blijvende 

zorgen over steeds minder jongens die zich aanmelden. Er zijn echter sowieso minder aanmeldingen 

van jongste jeugd ondanks een vriendjes- en vriendinnetjesdag in 2018, de clinics voor de jongste 

jeugd bij de aanvang van het nieuwe seizoen (georganiseerd door Miranda Luiten) en helaas het 

afscheid moeten nemen van het Dames 18+ team. We hebben nu nog maar 1 senioren damesteam 

met meer dan 20 leden. Hopelijk zullen daar volgend seizoen toch weer 2 seniorenteams van 

gevormd kunnen worden. Wat betreft het teruglopend aantal jongens is er overleg met de KNHB en 

met omliggende clubs (zoals Berlicum), die dit probleem ook kennen. Wel proberen we via nauwere 

contacten met de BSO ook op die manieren nieuwe jeugdleden te werven. 

l. Kampioenen 

MB1 en MD2 werden afgelopen veldcompetitie en de MC3 zaalkampioen.  

De huldiging kampioenen proberen we te doen op het moment dat het team kampioen wordt. Aan 

het begin van een nieuw seizoen volet ene beetje als mosterd na de maaltijd. We proberen dit in de 

gaten te houden als bestuur, maar het is prettig als de coaches een eventueel aanstaand 

kampioenschap ook melden bij bestuur. 

m. Bestuur 

Sinds de vorige ALV is Freddy Lennings voorzitter TC (als opvolger van Robert Wijdeveld, nu belast 

met accomodatiebeheer), Martin de Visser penningmeester (als opvolger van Victor Sanders) en 

Marloes van Kessel (activiteiten als opvolger van Rob van den Berg). Voor komend seizoen zijn er 

geen wisselingen in het bestuur.  
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n.  Aandachtspunten 

1. Stagnerend ledental 

2. Rond krijgen van trainingen voor alle teams: streven om ieder team 2 trainingen te kunnen 

bieden lukt niet altijd, overleg met HockeyWerkt. We zijn nog op zoek naar een geschikte 

trainingscoördinator. 

3. Het vinden van een geschikte trainingscoördinator en een scheidsrechterscoördinator blijft een 

punt van aanhoudende zorg. Er is vorig seizoen gestart met het inzetten van een pool van 

betaalde scheidsrechters en dat lijkt vooralsnog te lukken.  

4. Betere verwerking van de gegevens in verband met de AVG. Het secretariaat heeft in verband 

daarmee al wel reeds de nieuwe inschrijfformulieren aangepast. 

Saskia van Beek geeft aan dat ze vaak hoort dat de scheidsrechters blij zijn met de nieuwe manier van 

plannen. Dus dat ze zelf de wedstrijden mogen plannen. Het lijkt haar ook een goed idee voor de planning 

van de bardiensten. Dit kunnen we gaan overwegen.  

 

4. Contributieaanpassing junioren i.v.m. zaalhockey 

 

Het bestuur heeft het voorstel om de contributie aan te gaan passen i.v.m. de zaalhockey.  Nu is 

het zo dat de contributie van de zaalhockey apart geïncasseerd wordt van de contributie van het 

veldhockey. We willen hier 1 jaarbedrag van maken. Dit betekent dat de contributie van de 

junioren (vanaf de D-jeugd) met €. 40,- omhoog gaat en de contributie van de jongste jeugd met 

€. 25,-. Dit zijn bedragen die nu ook al betaald worden, maar dn apart. Het gaat dus vooral om het 

vereenvoudigen van de administratie. 

 

De vraag is of dat dan voor iedereen geldt. Dit omdat sommigen niet meedoen aan de zaalhockey 

competitie. Het blijft dat zaalhockey steeds groter wordt en een succes is. Wij bieden het aan en 

iedereen kan meedoen. Het gaat dus nogmaals om het vereenvoudigen. 

 

Verder komen er geen bezwaren en we gaan het daarom volgend seizoen invoeren. 

 

5. Financieel jaarverslag 

Jaarverslag van vorig jaar is als uitgangspunt gepakt.  

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN

PERCENTAGE VAN UITGEGEVEN INKOMSTEN

99%

OVERZICHT

Totale inkomsten Totale uitgaven Resultaat

€ 53.751 € 53.156 € 595

€ 53.751 € 53.156
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Inkomsten Uitgaven
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 2017-2018 is positief afgesloten. 

 Het veldje is vorig seizoen in gebruik genomen, maar is dit jaar pas betaald. Er is €. 8821.- betaald voor  

 het veld. 

 Kortlopende schulden bevat het manen van de BSO en de verzekeringen zijn verdeeld over het hele jaar. 

 
 

Overzicht inkomsten

Item 2017/2018
begrot ing 

2017/2018
2016/2017

begrot ing 

2018/2019

Contributie 33.770 34.000 33.391 33.000

Subsidies 491 500 652 500

Sponsoring 4.163 4.400 2.088 4.000

NL Doet 250 250 0

Clubkas Rabobank 1.022 1.350 1.260 1.000

Trined 270 0 0 500

Van Tilburg (800 min 126,04) 674 0 0 700

Kantine 8.144 6.250 5.263 8.150

BSO 1.500 1.500 1.500 0

Stg. Carnaval 1.490 1.250 1.250 1.500

Zaalhockey 457 500 271 450

Buurtvereniging 658 925 919 500

Rente Bank 0 3 0

Minislotdag -139 375 360 0

Hockekamp 383 0 0 350

Plaatjesboek 0 0 2.350 0

Kerstbrodenactie 868 1.000 1.413 850

Total 53.751 52.300 50.971 51.500  
 

Inkomsten: 

- NL doet hebben we niet gedaan. 

- Trined zijn inkomsten via aanmeldingen voor glasvezel. 
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Overzicht kosten

Item 2017/2018
begrot ing 

2017/2018
2016/2017

begrot ing 

2018/2019

Afschrijving materiële activa 3.849 2.085 2.837 3.800

Huisvesting 16.219 17.375 19.331 16.125

Vereningingskosten 2.017 2.000 2.621 2.870

Hockeyzaken 9.066 9.600 6.886 9.250

Trainers 10.573 10.000 6.461 11.000

Communicatie en PR 2.783 3.000 3.769 2.900

Commissie/activiteiten 474 1.900 1.974 500

Kantine 8.176 3.500 3.580 7.925

Dotatie reservefonds 0 0 0 0

Total 53.156 49.460 47.459 54.370
 

 

Extra kosten huisvesting bedragen €. 700,- voor aanpassen meterkast. 

Onder hockeyzaken valt o.a. vrijwilligersavond + afscheid Rob 

 

De inkomsten uit contributie zijn omlaag gegaan en de kosten voor HockeyWerkt omhoog. Het zou fijn 

zijn als komend jaar de kosten van HockeyWerkt iets omlaag zouden kunnen.  

Evenementen die georganiseerd worden, mogen ook iets opbrengen. 

 

Sponsorcommissie is hard aan het werk om alles overzichtelijk te krijgen en een nieuw beleid toe te gaan 

passen. De sponsorborden zijn nu van de club en letters van de sponsoren. Dadelijk blijft het bord van de 

sponsor. Ook worden bidonkratten toegevoegd en blijven de shirtjes een punt van aandacht. We zullen 

hier later nog verder over geïnformeerd worden als alles duidelijk is 

 

Martin wil wel een compliment geven aan Michelle en Vicky. De contributie loopt soepeler. 

 

6. Verslag kascontrole commissie en benoeming leden 

Willemien geeft een woord van lof aan Martin de Visser en aan Saskia van Beek. Alles was een eitje en 
goed georganiseerd.  
Er zitten veel vaste kosten in hockeyzaken. Bv KNHB en Lisa. Hoe is die belasting? Is dat afhankelijk van 
aantal leden. Hoe zijn de kosten van Lisa opgebouwd? Dit is iets om goed te bekijken en te kijken of er 
bezuinigd kan worden. 
Ook zijn de kosten van HockeyWerkt hoog. Als een jeugdlid 2x training van Hockeywerkt krijgt zijn de 
kosten hoger dan de contributie. Dat kan je natuurlijk niet vol blijven houden. De vraag is of het een optie 
is om de jeugd wat meer te vergoeden om trainer te zijn. Goede training is de basis van spelplezier. Het is 
een balans van kwaliteit en kosten en de poule van oudere trainers is erg klein. Het blijft een 
aandachtspunt om deze kosten zo laag mogelijk te houden en een goede balans te hebben.  
De kascommissie geeft decharge.  
Rob Dortmans blijft en Maarten Versantvoort treedt toe. 
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7. Rondvraag 

- Saskia vraagt zich af waarom dames 18+ stoppen en of die niet willen trainen. Hier blijkt te weinig 

animo te zijn. 

- Contributie-aanpassing moet even per mail gemeld worden. 

- De vraag komt of teams veranderen na de winterstop. Meestal is dat niet, maar wordt altijd 

bekeken. Soms kom je er niet onder uit met nieuwe tussentijdse aanmeldingen. 

- Maarten geeft aan dat er vaak zorgen besproken worden, maar ook het positieve benadrukt mag 

worden. Iedereen is ambassadeur van wat dan ook.  

- Het is pikdonker op verschillende plekken rondom het veld. Is Robert mee bezig. 

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

Bijlage 1:  Presentielijst incl. afmeldingen. 

.
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Bijlage 1:  Presentielijst 

Afmeldingen: 

Olga v.d. Boom 

Pierre v.d. Helm 

Inge van Doorn 

Danielle Kerkhof 

Patricia van Cleef 

Inge Hastenberg 

Danielle van Aarle 

 

Aanwezig:  

Camiel Aarts 

Martin de Visser 

Marloes van Kessel 

Nathalie Verstegen 

Freddy Lennings 

Chantal Verbruggen 

Edward Bos 

Joost Luyendijk 

Freddy Lennings 

Saskia van Beek 

Lia Schouten 

Reyndert van Aspert 

Anja Bekkers 

Willemien Boot 

Dennis Sonder 

Rob Dortmans 

Maarten van Santvoort 

Christ Dekker 

Maurits v.d. Aa 

Annemieke Pruijn 

 

 

 

 
 

   
 


