
Verslag Algemene Ledenvergadering   
 
d.d. 23.02.2021, 20.00 uur  Online via Teams 
 

 

21.11.2019 Verslag Algemene Ledenvergadering Hockeyclub HDL_AB 1 / 10 

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 21.11.2019 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 21.11.2019 is gepubliceerd op de website onder de 
tab Downloads.  
Voor deze vergadering hebben we uitstel gekregen i.v.m. alle Coronamaatregelen. Toen uiteindelijk 
bleek dat een fysieke vergadering niet haalbaar was, hebben we gekozen voor een digitale variant. 

 

 

3. Terugblik seizoen 2019-2020 & vooruitblik 2020 - 2021 

 

1. Algemeen 

 
Algemeen stond het seizoen 2018/2019 voornamelijk in het teken van festiviteiten in het kader 
van ons 40 jarig bestaan. Het seizoen 2019/2020 werd daarentegen met name gekenmerkt door 
de beperkingen van de Coronacrisis. Die crisis heeft met name een zware wissel getrokken op de 
tweede helft van dat seizoen, waardoor ook de tweede helft van de competitie niet afgemaakt 
kon worden. Na de start van die tweede helft in maart 2020 is de competitie op last van de KNHB 
stil gelegd. Pas eind april 2020 zijn -met inachtneming van allerlei Coronavoorschriften- de 
trainingen weer hervat en dan alleen nog maar voor de jeugd. Dat heeft jammer genoeg een 
grote invloed gehad op het hockeyplezier en het clubgevoel en hebben we elkaar als leden en 
ouders veel minder op onze gezellige club kunnen ontmoeten. Dat geldt zeker voor de senioren 
omdat we voor de jeugd nog relatief veel dingen hebben kunnen laten doorgaan. Net als vrijwel 
alle andere sportclubs hebben we als gevolg van de Corona-crisis in het seizoen 2019/2020 onze 
leden minder kunnen bieden dan we allemaal voor ogen hebben gehad. We zijn blij dat onze 
leden de club loyaal zijn gebleven. We hebben nauwelijks vragen, kritiek of opzeggingen gekregen 
als gevolg van het feit dat we als club de leden minder hebben kunnen bieden ten opzichte van 
de verplichting tot het betalen van contributie.  
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2. Voortzetting samenwerking HockeyWerkt 

 

De samenwerking met HockeyWerkt hebben we ook in het seizoen 2019/2020 op dezelfde basis 

gecontinueerd. Enkele jaren geleden hebben we deze samenwerking opgezet vanuit de behoefte 

binnen de club om meer en betere trainingen te kunnen aanbieden aan vooral onze jeugdleden. 

Dat heeft geleid tot een samenwerking die inmiddels 5 jaar duurt. De relatie met HockeyWerkt  

is goed en zij denken mee met de behoeftes binnen onze club. Wel moeten we per jaar steeds 

opnieuw kritisch overwegen of de kosten van HockeyWerkt niet te zwaar (gaan) drukken op onze 

smalle begroting. Tot nu toe hebben we die kosten steeds kunnen dragen zonder substantiële 

contributieverhoging.  

Ook is het goed om naar de toekomst toe aandacht te blijven schenken aan het werven en 

opleiden van eigen jonge jeugdtrainers. Dat dekt enerzijds de kosten maar bevordert anderzijds 

ook het clubgevoel, omdat eigen trainers nu eenmaal meer berokken zijn bij de club dan mensen 

van buitenaf. Het bestuur betrekt deze overwegingen jaarlijks bij het voortzetten van onze 

samenwerking met HockeyWerkt. Als gevolg van de Corona-crisis in het seizoen 2019/2020 

hebben de trainingen enige tijd stil gelegen, maar die zijn aan het einde van het seizoen -toen de 

beperkingen enigszins soepeler werden- ingehaald waardoor het contract met HW toch kon 

worden afgemaakt. Zo heeft HockeyWerkt op 2e Pinksterdag extra clinics gegeven voor de C, D en 

E jeugd. Met HockeyWerkt is in het kader van het veiligheidsbeleid afgesproken dat wij als club 

van hun trainers allemaal een VOG wensen.  

Intussen zijn er vergevorderde plannen voor het opleiden van eigen trainers en hun begeleiding 

daarin. 3 Heren met veel ervaring zijn bereid gevonden om hierin te gaan ondersteunen. 

 

3. Hockeytechnische Zaken overig:   

Wijzigingen TC: met ingang van het afgelopen seizoen zijn Nellie van der Schoot en Marie Thérèse 

Rooijmans tot de TC toegetreden als coördinatoren jongste jeugd en is Danielle Kerkhof 

‘doorgeschoven’ naar de oudere jeugd. Helaas zijn we er in het afgelopen seizoen niet in geslaagd 

om de vacatures voor de functies van scheidsrechterscommissaris en trainingscoördinator 

op te vullen. Deze taken zijn in dat seizoen door Freddy Lennings als voorzitter van de TC vervuld, 

maar we zijn al meer dan een jaar op zoek naar vervangers voor deze functies. Gelukkig hebben 

we inmiddels opvulling voor de trainingscoördinator in de vorm van 3 heren. Mark Trentelman, 

Dennis Kerkhof en Olaf Ketelaars zullen hierin een rol gaan vervullen bij het begeleiden en 

opleiden van nieuwe trainers. 

Het scheidsrechter probleem, dat we al jaren kennen, is het afgelopen jaar wat kleiner geworden 

door te werken met betaalde scheidsrechters, als mensen op een of andere reden zelf niet 

kunnen of willen fluiten. Vanwege de Coronabeperkingen hebben we in het seizoen 2019/2020 

geen nieuwe scheidsrechters kunnen opleiden, maar 1 maart gaan er weer ca 25 leden op voor 

hun scheidsrechterexamen.  

4. Zaalhockey 

Ook in het seizoen 2019-2020 hebben we de zaalhockeyprogramma weer kunnen uitbreiden 

onder leiding van Rob Dortmans als coördinator. Het Bernrode zaalhockeytoernooi was weer een 

succes mede met ondersteuning van Corne Hoogerdijk.  Rob heeft aangegeven -ook vanwege 
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zijn nieuwe functie binnen de club- om zijn functie als zaalhockey coördinator te willen 

beëindigen. Hiervoor wordt dus iemand anders gezocht. Vrijwel alle jeugdteams nemen deel aan 

het zaalhockey. Dat bewijst dat er veel animo onder de jeugdleden is voor het zaalhockey en 

daardoor is het zaalhockey inmiddels een volwaardige tak van sport binnen de club geworden. 

Tijdens de vorige ALV hebben we met de leden kunnen afspreken dat voortaan alle jeugdleden 

bovenop de gewone contributie een standaard verhoging betaalde ten behoeve van het 

zaalhockey, omdat het zaalhockey ook voor alle leden mogelijk is. Dit is tijdens de vorige ALV 

goedgekeurd en heeft voor een grote administratieve verlichting gezorgd omdat de 

zaalhockeykosten niet meer apart geïncasseerd behoefde te worden.  

5. Sponsoring 

De sponsorcommissie bestaande uit Reyndert van Aspert, Joost Luyendijk, Maurits van der Aa en 

Lia Schouten hebben aan het begin van het seizoen een aantal plannen gepresenteerd om de te 

lage sponsorinkomsten van de club te verbeteren. Er zijn (nieuwe) afspraken gemaakt met 

materialensponsor Van Tilburg (€ 1000,- per jaar tot en met 2024), met afvalverwerker Van 

Kaathoven (contract voor 5 jaar) en er zijn ideeën gepresenteerd voor sponsoring van 

bijvoorbeeld een aantal trainingsuren door bepaalde aan te zoeken concrete sponsoren. Ook 

shirtsponsoring is opnieuw ter sprake gekomen. Helaas zijn de ideeën (nog) niet verder 

uitgewerkt en is er nog steeds verbetering mogelijk van de sponsinkomsten. In 2019/2020 

hebben we ruim € 3700,- (seizoen ervoor € 2500,-) aan sponsorinkomsten ontvangen (exclusief 

Clubkascampagne € 770,-, kerstbrodenactie € 1500,- en oberen voor Stichting Carnaval € 1500,- 

welke actie gelukkig nog net door kon gaan voor de Coronabeperkingen in maart 2020). 

Nota bene: inmiddels hebben Lia Schouten, Reyndert van Aspert en Joost Luyendijk te kennen 

gegeven hun activiteiten voor de sponsorcommissie te willen beëindigen en is de club op zoek 

naar versterking van de sponsorcommissie.  We willen Lia, Reyndert en Joost hartelijk bedanken 

voor hun inzet. 

 

6. Financien 

 

De opbrengst van de Clubkascampagne in 2019 is niet besteed aan een speeltoestel, hesjes of 

jasjes voor trainers of lockers in het clubhuis maar aan het geven van extra clinics door Hockey 

Werkt. Al met al hebben we de cijfers van inkomsten en uitgaven met een heel klein positief 

resultaat kunnen afsluiten.  De vooruitzichten voor het komende seizoen zijn echter zorgelijk 

door het wegvallen van kantine opbrengsten, oberen voor de Carnavalsstichting, teruglopend 

aantal leden (minder contributie) en het minder kunnen verhuren van onze accommodatie. Wel 

hebben we van de gemeente de medewerking gekregen, doordat de huur van de velden vanwege 

de Coronasteun niet is doorberekend in de tweede helft van 2019/2020 (en inmiddels ook de 

eerste helft van 2020/2021). 

 

7. Accommodatie 

 

Er zijn geen noemenswaardige verbeteringen aan de accommodatie aangebracht in het seizoen 

2019/2020 omdat al hetgeen echt nodig was de afgelopen jaren al is gebeurd. Alleen de WC’s zijn 
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nog wel een punt van aandacht. De douches in de kleedkamers zijn door de gemeente 

geïnspecteerd en nog voldoende in orde/veilig bevonden. 

 

8. De kantine 

 

Met name in de tweede helft van het seizoen is de kantine vrijwel continu gesloten geweest. 

Overtollige voorraad is door Saskia tijdens een uitverkoopdag nagenoeg volledig verkocht, zodat 

we op die manier toch nog inkomsten hebben kunnen genereren.   

9. Activiteiten 

 

In 2019 is opnieuw een Sinterklaasactiviteit op de club voor de jongste jeugd georganiseerd. Ook 

werd in december 2019 wederom een  kerstmarkt georganiseerd door de activiteitencommissie 

o.l.v. Marloes van Kessel, met tal van standjes, live muziek en activiteiten voor de jeugd. De 

opkomst was goed en brengt veel gezelligheid op de club.  Het hockeykamp met Hemelvaart, 

dat in 2018 voor het eerst werd georganiseerd, kon helaas in 2020 niet doorgaan vanwege de 

Coronamaatregelen en ook de voorgenomen afsluitende grote BBQ voor alle vrijwilligers, die we 

voor eind augustus eigenlijk op het programma hadden staan, helaas niet. 

 

10. PR 

In 2019/2020 is er helaas geen PR commissie actief geweest op de club, zodat vanuit het bestuur 

en soms vanuit individuele coaches van jeugdteams eigen PR werd gegeven aan bepaalde 

activiteiten of prestaties. Dat is jammer omdat we als bestuur het grote belang van een goede PR 

wel degelijk in zien. We zijn in het seizoen 2019/2020 dan ook actief op zoek gegaan naar een 

nieuwe PR coördinator of PR commissie (is inmiddels gevonden in het begin van seizoen 

2020/2021 in de persoon van Jasper van Doorn). Wel zijn er bij gelegenheid van Sjors Sportief en 

het begin van het Kabouterhockey (zie hierna) flyers uitgedeeld aan ouders van mogelijk nieuwe 

jeugdleden.  

11. Vrijwilligers 

 

De problemen om nieuwe vrijwilligers te vinden liggen nog steeds bij cruciale functies binnen de 

TC (trainingen en scheidsrechters) en bij de PR/communicatie. Die laatste functie is inmiddels 

vervuld, maar het vinden van geschikte vrijwilligers voor scheidsrechterscommissaris of 

zaalhockey coördinator blijft erg lastig. 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. Dus 

mocht u iemand zijn of iemand kennen die iets voor de club wil doen, laat het dan weten, alle 

hulp is welkom. We denken dan met name aan ouders van nieuwe jeugdleden, die wij als bestuur 

misschien nog niet goed genoeg kennen, maar die best wel iets voor de club willen betekenen. 

 

12. Leden 

 

Ledenverloop is in het afgelopen seizoen opnieuw iets terug gelopen en schommelt nu rond 200, 

In het begin van seizoen 2019/2020 hadden we 215 leden en in augustus 2020 195 leden. Dat 
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aantal is daarna weer iets toegenomen, maar het schommelt dus omstreeks de 200. Er zijn 

blijvende zorgen over steeds minder jongens die zich aanmelden, maar we zijn er wel in geslaagd 

om in het begin van dit seizoen toch een volledig jongens D-team op de been te krijgen, dat het 

echter nog wel moeilijk heeft in de competitie.  Wat betreft het teruglopend aantal jongens is er 

contact en structureel overleg met de KNHB en met omliggende clubs (St. Oedenrode, Heesch en 

Liempde, die dezelfde problemen kennen). We proberen via nauwere contacten met hun te 

kijken hoe we hier verder mee om kunnen gaan. 

  

13. Kabouterhockey en Walking Hockey 

In mei 2020 zijn we begonnen met Kabouterhockey (in samenwerking met HockeyWerkt) om zo 

doende al heel vroeg hele jonge kinderen enthousiast te maken voor hockey en dat heeft 

inmiddels ook al zijn vruchten afgeworpen: we hebben een aantal kabouterleden kunnen 

inschrijven.  

Helaas heeft de Coronacrisis roet in het eten gegooid ten aanzien van de plannen om met een 

aantal oud gedienden (Mais van de Pas en Jan van Liempd, leden van het eerste uur) het Walking 

Hockey op te zetten binnen onze club. Een in april 2020 geplande voorlichtingsavond, waarvoor 

zich al ongeveer 10 kandidaten hadden aangemeld, hebben we moeten annuleren. Het is nu de 

vraag of we deze tak van sport in de toekomst toch nog van de grond kunnen krijgen.  

Binnen het bestuur hebben we in het seizoen 2019/2020 ook vergaderd over het mogelijk 

opzetten van G-hockey (voor kinderen met een beperking) maar dat bleek helaas vooralsnog toch 

buiten het bereik van onze mogelijkheden te liggen.  

14. Veiligheid 

 

Er is overleg met Avesteyn en de gemeente in verband met de verbetering van de veiligheid bij de 

parkeerplaats en het weggetje tot aan het clubhuis. De parkeerplaats zal (vermoedelijk in 2022) 

worden vergroot, er komen betere waarschuwings- en verbodsborden en een ingang aan de 

andere kant van de parkeerplaats (Hommelsedijk). (inmiddels gerealiseerd). 

 

15. Bestuur.  

 

Er zijn geen mutaties in de samenstelling van het bestuur geweest in het afgelopen seizoen, maar 

Freddy Lennings en ikzelf treden af per seizoen 2020/2021 (inmiddels uitgesteld in verband met 

de verlate ALV). Gelukkig hebben we in de ontstane vacatures kunnen voorzien en Rob Dortmans 

bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als voorzitter en Monique Boskamp als voorzitter 

TC. Daarnaast heeft Jasper van Doorn zich kandidaat gesteld als bestuurslid belast met 

coördinatie, communicatie en PR. Alle drie draaien zij al sinds de zomervakantie va 2020 mee in 

de bestuursvergaderingen. 

 

16. De Pluim 

Vorig jaar zijn we begonnen met het uitreiken van een jaarlijkse ‘pluim’ aan een lid of een ouder 

die zich dat jaar in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de club. De eerste pluim werd 

tijdens de ALV in 2019 uitgereikt aan Olaf Ketelaars en Saskia van Beek. We hebben besloten om 
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dit jaar de pluim over te slaan omdat er zo weinig activiteiten zijn geweest, dat dit moeilijk was te 

organiseren en vanwege de bijzondere omstandigheden. Volgend jaar is het de bedoeling om de 

pluim weer opnieuw te introduceren. 

17. Aandachtspunten:  

a. Stagnerend ledental, met name bij de jongens 

b. Het vinden van geschikte vrijwilligers voor belangrijke functies zoals 

scheidsrechterscoördinator en zaalhockey coördinator 

c. Verbetering van de PR en de website (inmiddels ingezet) 

d. Verbetering van sponsoractiviteiten en sponsorinkomsten 

 

4. Financieel jaarverslag 

Jaarverslag van vorig jaar is als uitgangspunt gepakt.  

 

 

Overzicht inkomsten uitgaven

PERCENTAGE VAN UITGEGEVEN INKOMSTEN

99%

OVERZICHT

Totale maandelijkse inkomsten Totale maandelijkse uitgaven Saldo

€ 48.827 € 48.360 € 467
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We zijn kort bij de begroting gekomen. Vorig jaar waren de inkomsten hoger, maar komt vooral doordat 

er minder contributie is geïnd, de carnaval niet doorging en het zaalhockey is weggevallen. 

Overzicht inkomsten

Item 2019/2020
Begroting

2019/2020
2018/2019

Begroting

2020/2021

Contributie € 30.610 € 30.500 € 33.264 € 30.000

Subsidies € 425 € 340 € 378 € 400

Sponsoring € 3.745 € 3.000 € 2.515 € 3.000

NL Doet € 325 € 400 € 0 € 300

Clubkas Rabobank € 773 € 750 € 656 € 750

Trined € 20 € 75 € 110 € 0

Van Tilburg € 800 € 50 € 800 € 800

Kantine € 5.157 € 8.300 € 8.336 € 8.000

BSO € 750 € 1.500 € 1.500 € 750

Stg. Carnaval € 1.550 € 1.500 € 1.550 € 0

Zaalhockey € 2.903 € 750 € 797 € 750

Verhuur 

accommodatie
€ 250 € 250 € 79 € 250

Rente Bank € 0 € 0 € 0 € 0

Minislotdag € 0 € 0 -€ 310 € 0

Hockeykamp € 0 € 500 € 383 € 0

Kerstbrodenactie € 1.520 € 1.000 € 967 € 1.500

Totaal € 48.827 € 48.915 € 51.025 € 46.500
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De kosten voor huisvesting zijn lager doordat we minder huur hebben betaald. Wat verder blijft opvallen 

is dat trainers echt een hele grote post is. De helft van de contributie gaat op aan trainers. 

 
De begroting is voor nu negatief, maar dat kan meevallen, als we van de gemeente nog wat 

kwijtschelding van huur krijgen. 

Overzicht kosten

Item 2019/2020
Begroting

2019/2020
2018/2019

Begroting

2020/2021

Afschrijv ing materiële 

activa
€ 3.040 € 3.040 € 3.040 € 3.040

Huisvesting € 11.665 € 14.650 € 13.415 € 14.600

Vereningingskosten € 1.790 € 1.950 € 1.866 € 1.900

Hockeyzaken € 8.368 € 7.250 € 7.077 € 8.500

Trainers € 17.408 € 15.000 € 15.446 € 16.500

Communicatie en PR € 1.839 € 2.500 € 1.829 € 2.500

Commissie/activ iteiten € 151 € 200 € 4.646 € 200

Kantine € 4.098 € 4.325 € 3.706 € 4.675

Dotatie reservefonds € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal € 48.360 € 48.915 € 51.025 € 51.915

Begroting 2020/2021

112%

OVERZICHT

Totale maandelijkse inkomsten Totale maandelijkse uitgaven Saldo

€ 46.500 € 51.915 -€ 5.415

€ 46.500

€ 51.915
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5. Verslag kascontrole commissie en benoeming leden 

Maarten Versantvoort en Edward Bos hebben de kascontrole gedaan en zijn hiervoor bij Martin 
geweest. Heel fijn dat alles digitaal is en zij hebben steekproefsgewijs dingen bekeken. Alles is keurig 
op orde! Alle complimenten voor Martin. Er wordt daarom ook decharge verleend.  
 
Volgend jaar doet Edward nog een keer de kascontrole en Dennis van Kerkhof sluit bij hem aan. 

 
6. Ledenaantal 
 
  19-11-2019        16-02-2021  

        

         
 

7. Bestuursverkiezing 

Rob, Monique en Jasper stellen zich voor aan alle aanwezigen. Er hebben zich geen tegenkandidaten 

gemeld daarom stel Camiel benoeming voor. Heren en dame van harte welkom in het bestuur! 

Daarna neemt Rob Dortmans het woord over en gaat hij verder met het bedanken van Camiel en 

Freddy. Vele jaren zijn zij lid geweest en hebben veel betekend voor de club. Daarom worden zij 

beide benoemd tot lid van verdiensten en thuis door hun partner verrast met een oorkonde en 

kleinigheidje. 

Rondvraag 

- Reyndert van Aspert geeft aan dat hij zijn commissieleden van sponsorcommissie graag wil 

bedanken en hen veel succes wenst. 

- Maurits v.d. Aa vraagt zich af hoe het contact met omliggende clubs is. Camiel geeft aan dat er 

eerder fysiek overleg is geweest met kleinere omliggende clubs vooral ook i.v.m. het dalend 

aantal jongens die gaan hockeyen. De contacten blijven warm, dus wanneer het weer mogelijk is, 

zal er vast weer een overleg komen.  

Ook wil hij graag weten hoe het exact zit met support vanuit de gemeente. In het voorjaar 

hebben we vrijstelling gehad van huur en er is aangegeven dat ze ook over de kosten van het 

najaar gaan meedenken. Hoe en wat exact hebben we nog niet vernomen. 

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

Bijlage 1:  Presentielijst incl. afmeldingen. 
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Bijlage 1:  Presentielijst 

Afmeldingen: 

Inge Kuypers 

Saskia van Boxmeer 

Christ Dekker 

 

Aanwezig:  

Camiel Aarts 

Martin de Visser 

Marloes van Kessel 

Nathalie Verstegen 

Freddy Lennings 

Robert Wijdeveld 

Rob Dortmans 

Jasper van Doorn 

Monique Boskamp 

Chantal Verbruggen 

Edward Bos 

Saskia van Beek 

Dennis Sonder 

Maarten van Santvoort 

Dennis van Kerkhof 

Roelie Willems 

Angela de Mol 

Astrid Vissers 

Carmen v.d. Brand 

Danielle Kerkhof 

Joost Luyendijk 

Maurits v.d. Aa 

Twan van Berkel 

Willemien Boot 

Patricia van Cleef 

Esther Beckers 

Marie-Thérèse Rooijmans 

Noor Willems 

Olga v.d. Boom 

Reyndert van Aspert 

Vicky Geurts 

Erwin van Kessel 

Olaf Ketelaars 

Annemieke Pruijn  

 


