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Aanwezig vanuit het bestuur: Rob Dortmans (Voorzitter) 

Nathalie Verstegen (Secretaris, Verslag) 
Martin de Visser / Olaf Ketelaars (Penningmeester)  
Monique Boskamp (Technische Commissie) 

 Joost Luyendijk (Gebouwenbeheer)  
 Jasper van Doorn (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 24.11.2021 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 24.11.2021 is gepubliceerd op de website onder de 
tab Downloads.  

 

3. Bestuursverkiezing 

Olaf Ketelaars wordt verkozen tot penningmeester en neemt plaats in het bestuur. Er zijn geen 
tegenkandidaten. 
Rob doet een woordje om Martin de Visser te bedanken. Hij heeft 6,5 jaar als 
“noodpenningmeester” gefungeerd. Het bestuur dankt hem op gepaste wijze.  

 
Joost Luyendijk wordt verkozen tot coördinator facilitaire zaken. Er zijn geen tegenkandidaten. 
Robert Wijdeveld heeft vorig jaar al afscheid genomen. 

 

4. Terugblik seizoen 2021-2022 & vooruitblik 2022 - 2023 

 

1. Algemeen 

 
Het seizoen 2021/2022 kenmerkte zich eerst nog door de beperkingen van de Coronacrisis. Na 
slechts enkele wedstrijden werd de zaalcompetitie door een nieuwe lockdown stilgelegd. 
Gelukkig zijn de veldwedstrijden wel allemaal gespeeld. Door de aanmelding van een groot aantal 
nieuwe trainers, voorafgaand aan het seizoen, is HockeyWerkt minder ingezet. Tijdens 
wedstrijden mocht er weer publiek langs de kant staan om de spelers aan te moedigen en we 
organiseerde weer evenementen, zoals het hockeykamp. De kantine werd daardoor een centrale 
plek om samen te komen. Het clubgevoel werd hierdoor versterkt.  
 
 
 
 
 
  

http://www.hdlhockey.nl/site/?option=2401&catdetails=13
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2. Hockeytechnische Zaken 

  

2.1 HockeyWerkt versus eigen trainers 

Tijdens het seizoen 2021/2022 zijn de kosten voor HockeyWerkt goed bewaakt en bleven we 

binnen het budget. Het bestuur is begonnen om de samenwerking met HockeyWerkt verder af te 

bouwen. In plaats van de bij HockeyWerkt afgenomen uren, worden er eigen trainers ingezet. De 

Technische Commissie en trainerscoördinatoren beheren een poule van eigen trainers. We 

verminderen zo de grote aanslag op de toch al smalle begroting van de club en met eigen trainers 

bevorderen we de binding binnen de club. Vanuit de club streven we ernaar om aan alle teams 

een kwalitatieve training te bieden. We willen nog graag aanvulling van extra ervaren trainers, 

zodat we steeds minder gebruik maken van HockeyWerkt. 

2.2 Scheidsrechters 

Het indelen van scheidsrechters blijft een grote puzzel. Een hele uitdaging voor Anneleen Pors die 

haar best doet om dit zo goed en eerlijk mogelijk te doen. Roelie Willems heeft de 

scheidsrechterscursus weer gecoördineerd, waardoor er binnen de club voldoende opgeleide 

scheidsrechters zijn. Maar we missen nog een aantal ervaren scheidsrechters voor het fluiten van 

de Dames 1 en de A-teams. Er wordt op verschillende manieren naar uitbreiding gezocht. 

Gelukkig fluiten Camiel Aarts, Freddie Lennings, Hans Kaandorp en Hans van Weert ook dit 

seizoen weer. Daarnaast heeft Maartje Sperwer aangegeven af en toe scheidsrechter bij Dames 1 

te willen zijn. 

 

 

2.3 Zaalhockey 

De organisatie van de KNHB zaalhockey wedstijden verliep hectisch door de Corona maatregelen. 
Na slechts enkele wedstrijden werd de zaalcompetitie door een nieuwe lockdown stilgelegd. Toen 
deze voorbij was besloot HDL om de zaalcompetitie niet meer af te maken en met de activiteiten 
naar buiten te gaan. Alleen voor de jongste jeugd is uiteindelijk nog het Carnavals toernooi in 
Heesch doorgegaan. 
 

Sinds 2019 is zaalhockey geïntegreerd in de contributie. Dat betekent dat voor alle leden 

zaalhockey een standaard onderdeel is van het hockeyseizoen. 

 

2.4 Kampioenen 

Aan het einde van het seizoen hebben we de kampioensteams B1 en C1 gehuldigd met een 

schaal en het kampioenschap gevierd met een slagroomtaart.  

De kampioensteams van het voorjaarsseizoen willen we in de toekomst ook grootser blijven 

huldigen omdat dit een langere competitie is. 

 

3. Sponsorcommissie 

 

Vanuit de club zijn sponsorinkomsten belangrijk en vanuit de begroting wordt er ook op gerekend 

hier bepaalde inkomsten uit te halen.  

Inmiddels is de lijst van sponsoren geüpdate en zijn de betalingsachterstanden bijgewerkt. 
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Naast de sponsoring van de borden worden er door het jaar heen verschillende sponsoracties 

opgezet; De Kerstbroden actie, Rabo ClubSupport en we zijn ook gestart met de Grote Clubactie. 

Helaas hebben we niet kunnen oberen voor Stichting Carnaval, waardoor we zo’n €1500 aan 

inkomsten missen. 

De sponsorcommissie streeft ernaar om de sponsoren middels een activiteit, een keer per jaar bij 

de club te betrekken. 

 

Doordat Joost Luyendijk een nieuwe functie heeft binnen het bestuur, neemt hij afscheid van de 

Sponsorcommissie. Ook Jasper van Doorn heeft aangegeven zich te concentreren op de 

Activiteiten commissie en Communicatie commissie. Daarmee is Freek Lemmers nog het enig lid 

van de Sponsorcommissie. We zijn dus naarstig op zoek naar versterking.  

 

4. Accommodatie en velden 

 

Nadat het al enkele jaren op de agenda stond, zijn nu de toiletruimten opgeknapt en van nieuwe 

tegels en sanitair voorzien. Zowel de heren en dames toiletten als het toilet bij het 

trainersmateriaalhok zijn aangepakt. Dank aan Nathalie Verstegen die hiervoor de algehele 

coördinatie deed. 

Ook is het schilderwerk aan de buitenzijde van het clubgebouw bijgewerkt.  

Daarnaast zijn de goaltjes voor de jongste jeugd vervangen. 

 

Ondanks de toegenomen kosten van energie is het jaarbedrag hiervoor nagenoeg gelijk gebleven. 

Dit komt door de verschillende maatregelen die zijn getroffen om energiezuinig te zijn. 

Zo is de grote gasgestookte boiler voor warm douchewater en voor warm water in het keukentje 

uitgezet. Er wordt toch weinig gedoucht en in de keuken is een close-in boiler geplaatst. Hoe we 

op een energiezuinige manier aan warm douchewater kunnen komen, wordt nog uitgezocht. Ook 

de oude energieverslindende vriezer en koelkast zijn vervangen. 

 

De velden vertonen op verschillende plekken de groei van mos en gras. Deze groei kan worden 

verminderd door met enige regelmaat met een grote borstel over het veld te rijden. Om dit 

mogelijk te maken is de aanwezige tractor gerepareerd. Joost en Bram Luyendijk hebben daar 

inmiddels de velden al mee geborsteld. 

 

5. Exploitatie kantine 

 

Na de Corona periode is de kantine gelukkig weer open voor leden, ouders en bezoekers. Saskia 

van Beek verzorgt met veel passie de coördinatie van inkoop en kantine bezetting. Miranda van 

Asseldonk heeft een deel van de taken van Saskia overgenomen.  

De kantine omzet was €7.433 en daarmee iets lager dan de begrote €8.000. 

We hebben de kantine ook een aantal keren verhuurt aan Buro Lima, BSO en voor Groep 8 

feesten. We willen in het komende jaar de verhuur activiteiten doorzetten. 
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6. Activiteiten 

 

In seizoen 2021/2022 zijn de volgende activiteiten georganiseerd. 

Kerst drive thru  

Het 4 daags Voorjaarsfestijn  

De vrijwilligersavond 

Het hockeyfeest 

Hockeykamp 

 

7. Communicatie 

Jasper van Doorn heeft nieuw leven in de Communicatie commissie geblazen, echter hij moest dit 

voornamelijk alleen doen. De publicaties concentreren zich op Facebook, Instagram, Lisa en 

whatsapp. Verder wordt de Narrowcasting in de kantine regelmatig van nieuwe informatie 

voorzien. 

 

Begin seizoen 2022/2023 hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld om de Communicatie 

commissie te ondersteunen. 

 

8. Leden 

Het ledental van 260 in 2015 is in 5 jaar tijd gedaald naar 200. De laatste 2 jaar blijft het rond de 

200 schommelen. In het beleidsplan geven we aan de komende 5 jaar te willen groeien naar 250 

leden. Dit is een erg ambitieus plan waarbij we afhankelijk zijn van veel factoren. 

 

Afgelopen seizoen is de ledentoename bij Benjamin hockey wat tegengevallen. Deze groep 

trainde daardoor voor het einde van het seizoen samen met het F-team. Seizoen 2022/2023 is er 

geen start gemaakt met een Benjamin groep.  

 

Dames 1 had regelmatig een tekort aan eigen speelsters. Door invallers vanuit de oudere junioren 

teams hebben zij op een goede manier de competitie afgemaakt. 

 

De overgang van de junioren A-teams naar het senioren Dames 1 team blijkt al vele jaren een 

drempel te zijn waardoor verschillende leden stoppen. We hebben geprobeerd de overgang te 

verkleinen door met beide A-teams en Dames 1 een gezamenlijke bijeenkomst te houden. Dit 

beviel goed. Verschillende A-team spelers meldde zich daarna aan voor Dames 1. Seizoen 

2022/2023 bestaat het Dames 1 team uit 19 spelers! Is dit een opmars naar 2 Dames teams? 

 

9. De Pluim 

De eerste ‘pluim’ is tijdens de ALV in 2019 uitgereikt aan Olaf Ketelaars en Saskia van Beek. De 

afgelopen jaren is de pluim helaas overgeslagen, maar tijdens de ALV in 2022 willen we deze weer 

uitreiken. Het blijft belangrijk om onze vrijwilligers te waarderen. 
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10. Aandachtspunten:  

 

a. Aantrekken leden, met name jongste jeugd. 

b. Verlagen aandeel HockeyWerkt 

c. Voldoende beschikbare scheidsrechters voor Dames 1. 

d. Verbetering van sponsorinkomsten. 

 

Vooruitblik komend seizoen 

We zijn gaan “werken” vanuit de nieuwe organisatie voor vrijwilligers en tot op heden bevalt dat 

erg goed. In het begin van dit seizoen heeft iedereen zich in kunnen schrijven voor diverse 

functies. Hierdoor kan men kiezen voor “een functie” die bij hem of haar past. 

Verder is de agenda voor het activiteitenprogramma ook bekend gemaakt en opgehangen. 

 

Saskia van Beek heeft aangegeven te stoppen met haar coördinerende functie binnen de kantine. 

Hier moet nog een oplossing voor komen. 

 

5. Financieel jaarverslag 

Martin geeft uitleg bij de posten. Hij is erg blij om te zien dat de grote post voor de trainers zo 

goed is verminderd. Dit had anders echt een struikelblok kunnen worden voor de club. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

€ 47.250 

€ 48.164 

€ - € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 

Overzicht inkomsten en kosten 2021-
2022

Kosten Inkomsten

Resultaat   Kosten tov inkomsten 
€ -914    % 102   
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Balans 
 

Activa 31 augustus 2022 31 augustus 2021 

   

Vaste activa 5.296 2.204 

Debiteuren (contributie en sponsoring) 1.086 3.912 

Vooruitbetaalde kosten/NTO bedragen 1.654 1.537 

Liquide middelen 16.559 17.856 

 24.595 25.509 

   

Passiva 31 augustus 2022 31 augustus 2021 

   

Eigen vermogen 6.820 7.734 

Voorziening reservefonds 17.775 17.775 

Kortlopende schulden   

 24.595 25.509 

 
 
De vaste activa zijn omhoog gegaan door de aanschaf van de ijskast en de verbouw van de 
toiletruimtes. 
De debiteuren zijn zo ver omlaag gegaan omdat we alle openstaande posten hebben uitgezocht. 
Een gedeelte is betaald en een gedeelte afgeboekt, omdat daar een reden voor was of deze al 
lang open stond. 
Deze openstaande post is inmiddels ook weggewerkt. 
Vooruitbetaalde kosten zijn veelal de verzekeringen. 
Liquide middelen is het banksaldo. 
 
Voorziening reservefonds blijft staan, maar we gaan grotere uitgaven wel hiervan afboeken. 
 

Investeringen 
 
 
 
 
 

IJskast     € 900 

Renovatie toiletten   € 4373 
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€ 47.250 
€ 32.096 

€ 7.433 
€ 1.713 
€ 1.299 
€ 1.025 
€ 927 
€ 832 
€ 826 
€ 775 
€ 500 
€ 499 
€ 146 
€ 10 
€ -

€ -831 

€ -10.000 € - € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 

Totaal

Contributie

Kantine

Sponsoring

Verhuur accommodatie

Clubkas Rabobank

NL Doet/Grote clubactie

Kerstbrodenactie

Subsidies

BSO

Van Tilburg verkoop…

Hockeykamp

Overige inkomsten

Trined

Stg. Carnaval

Zaalhockey

Overzicht inkomsten 2021-2022
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Overzicht inkomsten 

  
2021-
2022 

Begroting ‘21-
’22 

2020-
2021 

Begroting ‘22-
’23 

Contributie 32.096 28.000 29.254 34.300 
Kantine 7.433 8.000 2.813 8.000 
Sponsoring 1.713 5.000 4.540 3.250 
Verhuur accommodatie 1.299 300 304 1.100 
Clubkas Rabobank 1.025 900 963 1.000 
NL Doet/Grote clubactie 927 1.250 341 1.500 
Kerstbrodenactie 832 950 946 1.000 
Subsidies 826 400 1.949 400 
BSO 775 775 775 775 
Van Tilburg verkoop 
onlineshop 

500 500 800 500 

Hockeykamp 499 0 0 0 
Overige inkomsten 146 0 0 0 
Trined 10 0 10 0 
Stg. Carnaval 0 1.550 0 1.550 
Zaalhockey -831 1.500 1.438 -3.300 

  47.250 49.125 44.134 50.075 
 

 

Zaalhockey. Dit werd apart bijgehouden. De inkomsten zitten in de contributie en nu zijn de kosten alleen 

hier geboekt. 

De sponsoring is laag, maar er waren verschillende facturen die al lang open stonden en die zijn nu 

afgeboekt. 

In de begroting voor de contributie is de voorgestelde verhoging tijdens deze vergadering al 

meegenomen. 
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Overzicht kosten 

  
2021-
2022 

Begroting '21-
'22 

2020-
2021 

Begroting '22-
'23 

Trainers 14.463 15.000 24.752 14.500 

Huisvesting 13.456 16.450 11.629 16.470 

Hockeyzaken 6.968 7.250 6.058 7.300 

Kantine 5.698 4.450 3.333 6.150 

Vereningingskosten 2.766 2.675 1.962 2.150 

Afschrijving materiële 
activa 

2.640 3.500 3.040 1.235 

Communicatie en PR 1.922 2.050 1.997 1.950 

Commissie/activiteiten 250 300 292 1.000 

Dotatie reservefonds 0 0 0 0 

  48.164 51.675 53.063 50.755 
 

€ 48.164 

€ 14.463 

€ 13.456 

€ 6.968 

€ 5.698 

€ 2.766 

€ 2.640 

€ 1.922 

€ 250 

€ -

€ - € 20.000 € 40.000 € 60.000 

Totaal

Trainers

Huisvesting

Hockeyzaken

Kantine

Vereningingskosten

Afschrijving materiële activa

Communicatie en PR

Commissie/activiteiten

Dotatie reservefonds

Overzicht kosten 2021-2022
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De post trainers is met €. 10.000,- omlaag gegaan de verhouding in de kosten was 80 naar Hockeywerkt 
en 20% naar clubtrainers. Nu is de verhouding 50-50. 
De energiekosten zijn nog heel onzeker. 
De kosten in huisvesting verschillen ook wat door kwijtschelding van de huur i.v.m. Corona. 
 

 
 

 

 

De begroting is nog een klein beetje negatief, maar als we de contributie niet aanpakken, wordt deze 

zeker -€. 3000,- 

 

We krijgen nog wel slimme meters voor het elektraverbruik. 

 

6. Verslag kascontrole commissie en benoeming leden 

Olga en Dennis geven complimenten aan bestuur i.v.m. omgang met kosten. Alles is duidelijk 
uitgelegd. We zijn kwetsbaar op de inkomstenkant, maar daar wordt zo veel mogelijk aan gewerkt. 
 
Olga doet nog een jaar en Edward wil weer aansluiten. 

 

7. Ledenaantal 
 
      19-11-2021      09-11-2022 

   

       

€ 50.075 
€ 50.755 

€ - € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 

Begroting inkomsten en kosten 2022-2023

Kosten Inkomsten

Verwacht saldo  Kosten tov inkomsten 
 € -680    % 101   
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8. Aanpassing contributie 

Het voorstel is om de contributie voor komend jaar nog te verhogen en de verhogingen voor de 2 

komende seizoenen ook meteen vast te leggen. In 2018 is de laatste verhoging geweest. 

We hebben onze contributie vergeleken met de omliggende hockeyclubs en dan blijkt dat we een 

lage contributie hebben. Buiten dat zijn de kosten omhoog gegaan en halen we met het voorstel de 

inflatie nog niet. 

Bij de senioren veranderen we weinig omdat zij niet deelnemen aan de zaalhockey. Voor hen wordt 

over het algemeen ook minder georganiseerd. 

De donateur hebben we eraf gehaald. Iedereen mag doneren en daar hoeft geen bedrag aan te 

hangen. 

Roelie geeft nog aan dat we wat meer voor de oudere jeugd mogen organiseren. We zullen dat zeker 

meenemen, maar het valt niet altijd mee, omdat het animo vaak laag is. 

Ook wordt aangegeven dat ze bij Avesteyn “De vrienden van Avesteyn” hebben. Dat is een mooi 

idee, maar we hebben nu niemand die dit op wil en kan pakken. 

De incasso van de contributie zal wel veranderen. We sturen nog wel 2x per jaar de factuur uit, maar 

deze factuur kan je zelf nog in termijnen betalen. 

Voorstel 

Bedragen per jaar. Bij junioren is zaalhockey inbegrepen (vroeger: F’jes €10, E’tjes €15, DCBA €40) 

    Voorstel Voorstel Voorstel 

  2019-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Trainingslid € 77 € 84 - - 

Vanaf 2023-2024: trainingslid (D, C, B, A) € 25 korting op contributie 
 

Kabouterhockey € 79 € 89  € 99  € 99  

Junioren F € 137 € 144  € 147   € 150  

Junioren E € 162 € 174  € 177   € 180  

Junioren D, C, B, A € 182 € 200  € 218   € 230  

          

Jong Senioren € 168 € 178  € 190  € 200  

Senioren € 231 € 230  € 230   € 230  

Recreanten € 121 € 132  € 144   € 150  

Trimhockeyers € 74 € 84  € 94  € 104 
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Donateur € 74 - -   

 

9. Uitreiking van de Pluim 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

En de winnaar is: 

 

 

 

Rondvraag 

- Miranda vraagt zich af of er ideeën zijn om ledenaantal te verhogen. We willen de basisscholen 

blijven betrekken. Er waren veel aanmeldingen van Sjors Sportief, maar nog weinig definitieve 

inschrijvingen. Helaas dit jaar geen voorjaarsfestijn i.v.m. geen organisatie. Het is goed als elk lid 

blijft proberen om vriendjes en vriendinnetjes bij de club te krijgen.  

- Ook wordt aangegeven dat het belangrijk blijft om avonden te organiseren voor dames en a-

jeugd. Dit om de overgang voor de A-jeugd makkelijker te maken. 

- Meer aan vegetariërs denken in de kantine. Zou goed zijn als er kaassoufflés en kaastosti’s zijn. 

De dames willen graag grote flessen rosé hebben. 

- * * * * * * * * * * * * * *  

Bijlage 1:  Presentielijst incl. afmeldingen. 

Maud v.d. Wetering  5 stemmen 

Edward Bos   4 stemmen 

                  Angela de Mol        4 stemmen 

Hein Mous   3 stemmen 

Nathalie Verstegen  3 stemmen 

                  Saskia van Beek        3 stemmen 

Olaf Ketelaars   3 stemmen 

Jasper van Doorn  3 stemmen 

Martin de Visser  2 stemmen 

Monique Boskamp  2 stemmen 

Marie-Thérèse Rooijmans 2 stemmen 

                  Joost Luyendijk        2 stemmen 

             Mark Trentelman           1 stem 

                  Maxime van Eijk        1 stem 

                  Liz van Kessel        1 stem 

                  Christ Dekker        1 stem 

                  MB2         1 stem 

                  Heel HDL        1 stem 

ROELIE WILLEMS 

met 9 stemmen 
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Bijlage 1:  Presentielijst 

Afmeldingen: 

Annemieke Pruijn 
Saskia van Beek 
Johan en Chantal van Veghel 
Ilse v.d. Boom 
 

Aanwezig:  

Rob Dortmans 
Martin de Visser 
Olaf Ketelaars 
Nathalie Verstegen 
Monique Boskamp 
Jasper van Doorn 
Joost Luyendijk 
Vicky Geurts 
Roelie Willems 
Miranda van Asseldonk 
Anneleen v.d. Broek 
Olga de Mol 
Angela van Doorn 
Dennis van Kerkhof 
Edward Bos 
Toine van Berkel 
Monique van Kerkhof 
 
 


