
Notulen ALV d.d. 28 september 2018 

1.  Opening / Mededelingen / Vaststellen agenda 

 Vice voorzitter Dorien Karremans opent om 20 uur de vergadering en heet een ieder 

welkom. Zij maakt melding van het feit dat voorzitter Guus Govaart verlaat is. 

2.  Notulen Algemene Ledenvergadering  28 september 2017 

 De voorzitter stelt de notulen van de ALV van 28 september 2017 pagina gewijs aan de orde . 

 Er zijn geen opmerkingen bij de notulen en de notulen worden derhalve ongewijzigd 

 vastgesteld. 

3.  Financieel jaarverslag 2017-2018 

 Penningmeester Larsen Coenen neemt de vergadering mee door de concept jaarstukken van 

 het seizoen 2017-2018. Er zijn een aantal zaken die opvallen: 

 Contributie is te hoog ingeschat wat te maken heeft met een daling van 

betalende leden. Er is begroot met 430 betalende leden. Door 

opschoning is dit veel minder. 

 Stijging resultaat bar door stijging brutomarge wat is veroorzaakt door 

prijsstijging producten.  

 Sponsoring komt lager uit door weinig nieuwe aanwas en sommige 

contracten lopen eruit. Betreft voornamelijk doeksponsoren.  

 Opbrengst overig. De subsidie van de gemeente loopt langzaam naar 

beneden. Hier was al rekening mee gehouden. 

 Huisvestingskosten betreft reparatie onderhoud clubhuis en architect. 

Daarnaast is onderhoud clubhuis veel hoger. Hier zit kosten architect 

voor tekenen nieuw clubhuis in en facelift clubhuis.   

 Technische beleidskosten waren hoger begroot. Zou stevig op worden 

ingezet maar is niet gebeurd. 

 Kantoorkosten geen opmerkingen. 

 Algemene kosten overstijgen het budget vanwege kosten inhuur 

specialist voor ontbinden stichting wat met name betrekking heeft op 

het BTW verhaal. 

 Afschrijvingskosten zijn lager door een minimale investering in 

keepersspullen in het voorgaand jaar. Deze worden altijd in zijn totaal 

afgeschreven in het daaropvolgend seizoen. 

 Evenementen. Deze kosten vallen veel hoger uit doordat de investering 

in de speeltuin hierbij is meegenomen. Deze valt weg tegen de 

bestemmingsreserve die er is gevormd bij de seizoen overgang. Haal je 

deze kosten weg dan kosten in lijn met begroting. 

 Kosten sponsoring.  Dit zijn de kosten voor kleding van MC1. Hier staan 

sponsor gelden tegenover. 

 Bijzondere baten en lasten. De bijzondere lasten zijn minimaal. Vorig 

seizoen waren  deze hoog. Maar dat had te maken met de investering 

van de vereniging in het waterveld. 

 

 

 



Balans: 

Clubhuis betreft afschrijvings- kosten zonnepanelen. 

Debiteuren.  Na een jaar hard werken zijn er een hoop openstaande debiteuren weggewerkt.  

Het nog te innen bedrag was voorzien. 

Er komen geen vragen of opmerkingen vanuit de  leden. 

 

4.       Jaarverslagen commissies: 

Kascontrolecommissie: 

Koppeling tussen systemen Lisa en exact online werkt nog niet. Hierdoor kost de financiële 

verslaglegging veel moeite en tijd. De koppeling tussen de systemen moet in basis tijd 

opleveren, maar doordat er op dit moment geen aansluiting is kost het nu nog meer tijd. 

Hierdoor is de basis onvoldoende op orde (betrof2016/2017). 

De volgende controles zijn uitgevoerd:  

1. De achterstallige contributies zijn in de afgelopen periode in beeld gebracht en een 

belangrijke verbetering in de innig is doorgevoerd; Totale opbouw contributie gecontroleerd 

en akkoord. Groot deel van het Debiteuren saldo is na 30 juni ontvangen. 

2. De marge op de baromzet laat een mooie stijgende lijn zien van 45,74% in 2016, naar 

46,64% in 2017 en 55,30% in 2018, echter maakt de inzet van de vele vrijwilligers het systeem 

zwak. 

3. KNHB leden opgave gecontroleerd en akkoord. 

4. Totaal liquide middelen (incl. div. banksaldi) : Div. Banksaldi zijn gecontroleerd en akkoord 

bevonden; 

5. Crediteuren tijdens de controle werden een tweetal bijzondere lasten bekeken die verband 

houden met de aanleg (pompen) van veld 1 (2016/2017). 

6. Inventaris tijdens controle werd de toename bekeken, deze wordt met name door de 

aanschaf van het koffieapparaat veroorzaakt.  

7. Huisvestingskosten, toename door architect (nieuwbouw/verbouw plan) en update clubhuis 

in de winterstop. Ledenbestand, banksaldi, akkoord KNHB 

Barcommissie: 

Barcommissie is geheel afhankelijk van vrijwilligers. Op zaterdag gaat het doorgaans prima. Er 

is een controlesysteem middels barhoofden. Op zondag is dat controlesysteem middels 

barhoofden er niet, wat ook niet haalbaar is. De barcommissie is aan het bekijken of het 

kassasysteem meer waterdicht gemaakt zou kunnen worden. Barcommissie probeert het 

assortiment steeds te actualiseren o.b.v. behoeften en wensen van de leden. We zijn blij met 

de gestegen marge. Barcommissie bedankt eenieder voor zijn of haar inspanningen. 

Zaalhockeycommissie 

Succesvol jaar. Lastig trainers en scheidsrechters te vinden. Heeft ook wel te maken met gegeven 

dat ze ook partijen van andere clubs fluiten wat tot voor kort niet in systemen terug te zien was. 

Trainen zal dit jaar plaatsvinden in Lindonk. Het was prettiger geweest als dit had kunnen 

plaatsvinden in Neerhof maar dat is niet haalbaar. 

Scheidsrechterscommissie 

Er zijn steeds meer scheidsrechters zonder kaart. Conclusie is dat er te weinig scheidsrechter 

zijn. 



Wedstrijdsecretaris 

We staan als club  steeds meer negatief op de kaart. Misdragingen, racistische opmerkingen etc. 

zijn misstanden die met name op zaterdag in jeugdteams. Dit is een kwalijke zaak omdat dit een 

uitstraling op de club heeft. De wedstrijdcommissie vraagt het bestuur om daarover mee te 

denken hoe dit te keren. 

Chelmsfordcommissie 

Ze kijken terug op een succesvol toernooi. Er was wat minder jeugd omdat het niet lekker in de 

vakantie viel.  Dit kwam niet verkeerd uit i.v.m. budget. Al met al prima.  Wim, Robbert Jan en 

Angel zijn afgetreden. Noor, Reinier en Mike zijn in de plaats getreden. 

Technischecommissie 

Het was een intensief jaar.  Met name de teamindeling is hetgeen erg veel tijd en energie kost 

en tot slot kun je nooit iedereen tevreden krijgen en houden. Het is moeizaam om een lijn te 

vinden en moeizaam om terugkoppeling te geven. Ouders hebben een duidelijke mening en 

ventileren deze makkelijk. De TC heeft regelmatig gesprekken gevoerd met ontevreden leden en 

de zaken uitgesproken. Met elkaar in gesprek gaan en blijven is de insteek.   

Maarten Wouters en Ria Petit zijn gestopt wat men als een flinke aderlating ervaart. Brigitte, 

Rachel en Kim zijn toegetreden. Alles op de rit krijgen en teamindelingen is een uitdaging. Met 

name het tekort aan jongens baart wel zorgen.  Ze zijn druk bezig geweest om het beleidsplan 

meer vorm te geven wat ook komende maanden nog op de agenda staat. De sportieve lijn is 

een belangrijk aandachtspunt die ze voortzetten. 

Sponsorcommissie: 

Sponsoring moet altijd doorlopen is een gun factor voor club. Is een zoektocht en komt nog te 

weinig los. De commissie is bezig om de structuur te veranderen. Aantal ambassadeurs 

worden ingezet. Onder andere Jan Coenen en Mike van Broekhoven gaan voor een olievlek 

zorgen. Narrowcasting is voor het eerst als sponsormogelijkheid ingezet en dat lijkt een succes. 

Er komt ook nog een tekst op de website om sponsoring aan te moedigen. Oproep aan 

eenieder om sponsoren aan te dragen. 

Evenementen commissie 

Thee dansant feest was succesvol. De huldiging was een succes en de laatste speeldag was een 

succes. Daarnaast hebben ze de Senioren slotdag, jungle kamp, hockey BSO georganiseerd. 

Kortom de evenementen commissie heeft veel gedaan om naast sportiviteit ook wat 

gezelligheid erin te brengen 

Materiaal commissie 

Joost is onze super klusjes man. Freek doet de keepersmaterialen en geeft aan dat alles op 

orde is. Paul Petit doet het waterveld en sproei-installatie. Wat daarnaast erg positief is 

ervaren is de klusochtend georganiseerd door Wim en Joost. Hier kwamen ruim 8 man op af 

om klusjes te doen. 

5.         Decharge van het bestuur t.a.v. het gevoerde beleid 2017-2018 

De termijnen van de bestuursleden Ineke van der Hoek en Dorien Karremans verlopen in 

december. Tijdens de ALV van het voorjaar stellen zij zich herkiesbaar voor hun 

bestuursfunctie. Decharge voor het gevoerde beleid?  Niemand stemt tegen wat inhoudt dat 

het akkoord is. De voorzitter bedankt voor het vertrouwen. 

 



 

6.  Benoeming nieuwe secretaris 

  Naar aanleiding van het aftreden van bestuurslid secretaris Jan van Doorn vorig jaar wordt 

 Manon  Uijtdehaag voorgesteld als nieuw bestuurslid. De ALV stemt voor waardoor ze per 

 direct benoemd wordt als de nieuwe secretaris. 

 

PAUZE 

 

7.  Ontwikkelingen en plannen: 

 A. presentatie Technische Commissie ontwikkelingen hockeybeleid (Richard): 

Ontwikkelingen en plannen> informerend discussiërend en hockey beleid. 

Team indeling blijft heikel punt.  Als TC wil men meer gevoel krijgen bij de teams samen met 

de coaches en trainers. Ze denken aan lijncoördinatoren. Teamindeling is belangrijk maar 

hockey ontwikkeling is ook zeer belangrijk. Bij jongste jeugd is Hockey Werkt aangetrokken. 

Deze doen de jongste tot en met C-jeugd. Reden is om kwaliteit van de trainers te verhogen. 

Oproep TC is geef het de tijd om dit tot zijn recht te laten komen. 

De TC is bezig met het opzetten van een Hockeybeleid. Ze denken aan trainersavonden en 

coachavonden. Meer zichtbaar zijn is een uitdaging. Ze zien in dat ze te weinig 

communiceren. Bij toekomstige vergadering zal er ook altijd een inloop moment komen om 

ouders/verzorgers de mogelijkheid te geven om input te geven. 

De Keeperstraining is september 2018 gestart. De keeperstraining heeft de Focus op jeugd en 

dames 1 waarbij het leveren van een kwaliteitsimpuls belangrijk is. 

Sinds dit seizoen is de Hockeyschool present op maandagavond voor de jeugd vanaf F-

leeftijd. Is voor kinderen die beter willen leren hockeyen en om trainers te begeleiden tijdens 

de training. 

Delta talent is net als vorig jaar aanwezig op woensdag voor jeugd vanaf D-leeftijd.  Dit wordt 

als extra training aangeboden en is buiten de contributie om. 

  Het bestuur doet verzoek aan leden om feedback constructief te houden en niet achter de 

 rug van TC geen malse mails te sturen naar bestuur of voorzitter. Oproep is blijf positiviteit 

 behouden en geef positief feedback. TC staat altijd open voor een gesprek en staan altijd 

 open voor een oplossing. Oproep aan iedereen om een ander aan te spreken als er negatief 

 en aanvullend kritiek te leveren.  

B. Privacy Beleid (Hans Tieman) 

De AVG is actief sinds 25 mei dit jaar en betreft ook verenigingen. De AVG gaat over 

persoonsgegevens die herleidbaar zijn naar een levend persoon. Hans is bezig met opstellen 

van een privacy document met als kanttekening dat het een levend document is. Een 

voorbeeld van de AVG is inschrijving evenementen waarbij leden zich los moeten 

aanmelden. Wij vermelden erbij dat deze gegevens direct zal moeten worden verwijderd. Dit 

betreft ook social media accounts. Zo ook in zevenklap mogen geen foto's met herkenbare 



gezichten. Als er toestemming (van iedereen) of gerechtvaardigde belangen zou middels ALV-

stemming mogelijk zijn dan mogen er foto s geplaatst worden.  Opmerking van Atila komt dat 

er enige discussie is rondom gerechtvaardigde belangen. Vraag aan ALV is of we akkoord 

gaan met gerechtvaardigde belang. Er is een tegenstem en dus akkoord. Discussie ontstaat 

over of social media uit te sluiten is en of alleen Zevenklap te doen is. Beide zijn even 

makkelijk te delen. Zolang bond aangeeft dat gerechtvaardigde belang akkoord is volgen wij 

dit. Advies is om een bord te plaatsen bij ingang clubhuis. 

C. VOG/VOT (Ineke) 

Ineke verteld dat we ons begin dit jaar hebben aangemeld voor gratis VOG voor 

verenigingen. Eis was dat er een beleidsplan is. Dit is opgesteld.  Eis is dat er een 

intentieverklaring is, omgangsregels, gedragsregels, aanstellingsregels en 

vertrouwenscontactpersoon. Dit kun je terugvinden op de site. De niet leden maar wel 

vrijwilligers dienen een VOT (verklaring Onderwerping Tuchtrecht) te tekenen. Hanneke 

Conijn en Karin Halters zijn degene die in de commissie zitten. Geen VOG of VOT dan mag je 

geen trainer of coach zijn/worden.  De trainers, coaches, TC, Chelmsford commissie, 

zaalcommissie, bestuur, BSO/Basisschool commissie en Algemeen dienen aangemeld te 

worden. Deze verklaringen worden geregistreerd in Lisa. Wij als vereniging hebben een 

verwerkingsovereenkomst en de vraag wordt gesteld hoe en of dit volgens AGV-normen 

verloopt. Atilla zal met Hans schakelen om te bespreken of alles loopt zoals het moet lopen.  

Michiel vraagt zich af of dit een beslissing is van de ALV of van bestuur. Gemene deler is dat 

het verstandig is dit te doen en dus als besluit bij bestuur laten. De ALV stemt voor waardoor 

de VOG/VOT een gegeven is. 

D. Jubileum commissie. 

Deze is Actief i.v.m. verjaardag club. Ze hebben reeds e.e.a. georganiseerd en er komen nog 

wat extra activiteiten. 

De clinic, een veterinnen reünie, jubileumborrel op 7 december, verjaardagsfeest 18+ en een 

nog te plannen pyjama disco. Daarnaast hebben ze als aandenken aan jubileum vesten in 

voor jeugd 24,95 en voor volwassenen € 34,95 

Er hangt ook een mooie banner aan het hek. (Met dank aan Richard) 

E. Rookbeleid 

Vorig jaar heeft het bestuur van de ALV de opdracht gekregen om na te denken over een 

rookbeleid. De hockeybond ondersteund het initiatief van een rookvrije generatie. 110 

hockeyclubs zijn geheel of gedeeltelijk rookvrij. 35 % van alle hockey verenigingen zijn geheel 

of gedeeltelijk rookvrij. Voorstel is om op vrijdag en zaterdag gedeeltelijk rookvrij te worden 

of geheel rookvrij. Er ontstaat een discussie. Er komen positieve geluiden en kritische 

geluiden. Uiteindelijk besluit de ALV met meerderheid van stemmen om een geheel 

rookverbod te hanteren voor alle dagen in de week. 

De voorzitter geeft aan dat het moment van ingaan nog zal worden vastgesteld door het 

bestuur. Daarnaast zal er nog een evaluatie worden ingepland.  

Clubtenue 

Het bestuur neemt de ALV mee in de analyse t.b.v.  een nieuw clubtenue.  Dit onderzoek 

komt voort uit diverse vragen vanuit club en behoefte aan een nieuw ander clubtenue.  



Diverse klachten over kleurkwaliteiten TK-shirts, geen ontwikkeling bij TK, geen afspraken 

met kledingproducent mogelijk, langlopende wens om meer gepersonaliseerde HCZ-shirts te 

hebben, betere uitstraling HCZ en grotere aantrekkingskracht voor jeugd. Naar aanleiding 

van deze signalen hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met een aantal merken 

waaronder Adidas, McKendric, Reece, TK en Osaka.  Hieruit komt Osaka het beste naar voren 

wat is voorgelegd aan de ALV. De ALV is algeheel positief over een gepersonaliseerd shirt 

Het bestuur zal de komende maanden het concept verder uitwerken zoals welke 

retailer/internet, ontwerp shirt, schrijven van beleid rondom tenue etc. De wens is om in het 

nieuwe seizoen over te gaan op het nieuwe clubtenue. 

Clubhuis 

Wim neemt ons mee in de verbouwingsplannen en wat nog openstaande discussie punten 

zijn zoals de bar. We willen het niet in een keer doen. Er zijn nog zeker 3 fases voorzien. Na 

fase 1 (Quick Wim), start fase 2 (wegbreken bestuurskamer, aanbrengen openslaande deuren 

naar terras), verbouwing kleedkamers en sanitaire ruimten en uiteindelijke vernieuwen van 

de bar. De vraag komt of er een overkapping gaat worden aangebracht. Vooralsnog wordt 

gedacht aan horecakwaliteit parasollen.  Vraag van Gijs is of riolering etc. nog intact is. Guus 

licht toe dat er 2 jaar geleden nog een onderzoek is en dat alles is goedgekeurd. 

Feedbackveld 

Veld 2 is het zandveld en plan is dat dit een waterveld wordt. Veld is 12 jaar oud en aan 

vervanging toe. Gemeente komt terug op beslissing en geeft aan dat het veld niet versleten 

is. Er is een keuring geweest en het zandveld komt glansrijk door de keuring met als 

opmerking dat er menig club jaloers is op ons zandveld. Carin Jan en Ton is gevraagd of er 

argumenten te vinden zijn om gemeente te overtuigen. Er is een stem tegen (Paul Petit) om 

een 2e waterveld aan te leggen.  Reden is dat het praktisch is om in de winter een zandveld 

te hebben om ook tijdens vorst te kunnen spelen. 

Wijziging van contributie beleid. 

Ontstaan vanuit uitdaging om achterstallige contributie te voorkomen hebben we volgende 

voorstel:| 

Inschrijfgeld blijft van kracht. Wijzigingen wat betreft categorieën leeftijd. We hadden tot op 

heden onze eigen indeling en hebben voorgesteld om de categorieën van de bond te 

hanteren. Dit heeft van invloed op de staffel in contributie. 

Betalen van contributie gaat vanaf heden alleen nog maar via automatische incasso en is 

exclusief zaalhockey. Contributie zal worden verhoogd met de prijsindex 2,3 % met in acht 

nemend van contributie staffel van KNHB. 

Bij storno is het lid zelf verantwoordelijkheid voor terugstorten naar club. Dit wordt harder in 

contributie beleid gezet. Restitutie> zwagerschap, blessure etc. is omschreven. De periode 

dat een lid geoorloofd afwezig is zal er wel 30 % in rekening gebracht worden i.v.m. 

doorbelasting aan KNHB. 

Opzegging dient per mail te gebeuren aan de ledenadministratie. Binnen 10 maanden 

bevestiging. Opzegging op andere wijzen of andere mailadressen worden niet gehonoreerd. 

Begroting 



Opbrengsten: 

Opbrengst sponsoring  € 10.000,-  

Baropbrengst   € 22.000,-  

Overige opbrengsten (subsidie) 

Lasten: 

Huisvestingskosten (te laag ingeschat i.v.m. onderhoud clubhuis) 

Algemene kosten (conform vorig jaar) 

Evenementen kosten  € 3.000,- 

Afschrijvingskosten. Kassasysteem moet vervangen worden en 2 nieuwe hockey goals 

Bijzondere baten en lasten €20.000,-verbouwing . Voorstel bestuur is om deze van eigen 

vermogen af te halen. ALV stemt voor. 

Prijsindex 2,3 % met in acht nemend van contributie staffel van KNHB. 

ALV stemt voor en is akkoord met voorgestelde begroting en wijziging contributie 

Rondvraag: 

Mike> opmerking. Voorraad systeem> Graag verzoek aan iedereen om alles correct te boeken 

qua consumpties 

Hans> Nieuwe domeinnaam hockeyclub Zevenbergen. Hans neemt ons kort mee in de 

ontwikkeling van de nieuwe site. De nieuwe website zal op korte termijn live zo ook de nieuwe 

app. Hans zal aan Lisa vragen of deze ook mobiel proof gemaakt kan worden. 

Ria> Pepernoten actie> Ria vraagt welk doel erop kan komen te staan. Guus geeft aan deze 

vraag mee te nemen en spoedig erop terug te komen (voor 3 oktober) 

Carin> Kan uitnodiging en notulen ook per mail gestuurd worden voor aankomende ALV? Hier 

komen we z.s.m. op terug. 

Voorzitter Guus Govaart eindigt de vergadering om 24:15 uur en bedankt eenieder voor 

aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


