
Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum 
25 september 2005 
 

 Aanwezig: Gerrit van der Noord Carel Ongering 

  Wanda Zijlstra Aad van der Drift 

  Jan van der Moer Albert Koers 

  Henk van der Weide Arnold Bisschop 

  Peter Flach Marieanne Schuurman 

 
Met kennisgeving afwezig: Annemiek van der Moer, Trix Fledderus, Bart Fledderus, Jannet Wielinga, 
Kees Guikema, Moniek van Mal, Frits Pleiter, Harm Lammers, Nancy Boeye. 
 

1. Opening 
Voorzitter (Gerrit van der Noord) opent de vergadering. 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 3 oktober 2004 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

3. Ingekomen en uitgegane stukken 
Ter inzage. 

4. Mededelingen. 
Stand van zaken kunstgras. 
Zoals bekend is op verzoek van de Gemeente een stichting opgericht welke het toekomstige 
Kunstgrasveld moet gaan beheren. Ook de financiële middelen lijken zo goed als rond. 
Bottleneck vormt echter de lokatie. Komende week moet hierover een besluit vallen. Medio 
2006 moet het KGV er liggen. 

5. Jaarverslag seizoen 2004-2005 
Secretaris leest verslag voor. 

6. Financieel verslag penningmeester 2004-2005 
Penningmeester licht financieel verslag toe. Het financieel verslag wordt vastgesteld. 
Wanda merkt op dat de koffie op woensdag en zaterdag voor de ouders van de jeugd gratis is 
en dat de kantineprijzen omhoog gaan. 
Alle ouders die geen reiskosten gedeclareerd hebben worden hartelijk bedankt voor deze 
geste. 

7. Verslag kascommissie 
Arnold Bisschop (Vz) en Albert Koers hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. De 
vergadering verleent het bestuur decharge. 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 
Albert Koers en Eki Steenhuizen stellen zich beschuikbaar voor de nieuwe kascommissie. 

9. Bestuursverkiezing 
Volgens het rooster van aftreden treden af: 

o de secretaris 
o de penningmeester 
o de toernooicommissaris 

Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en worden derhalve herkozen. 
Een paar leden hebben zich bereid verklaard om als adjuncts of toekomstig bestuurs- c.q. 
commissielid mee te lopen met de huidige crew. Bedoeld om ervaring op te doen en zich de 
materie eigen te maken. 



10. Vaststellen contributie en begroting 2005-2006 
De begroting 2005-2006 wordt vastgesteld. 
In verband met de sterk gestegen kosten voor energie, clubkrant en clubaccommodatie 
worden de contributies voor het seizoen 2005-2006 voor de jeugd met € 10 en voor de 
senioren met € 20 verhoogd. 
Gediscussieerd wordt over het voortbestaan, respectievelijk de toekomst van ons clubkrantje 
en het toenemend gebruik van internet. De komende weken wordt de website van de 
Hockeyclub Winsum geactualiseerd en geactiveerd. Urgente clubinformatie wordt in de 
nabije toekomst per e-mail verstuurd. Er gaat eerst een pilot lopen waarbij er naast het 
reguliere krantje dezelfde informatie ook op de website verschijnt. 
Contactpersonen zijn Gerrit vd Noord, Frits Pleiter en Wanda. 

11. Rondvraag 
o Henk merkt op dat D8 te weinig spelers heeft en wil graag een goede helm voor de 

keeper. 
o Wanda meldt dat aan het aantal spelers gewerkt wordt. 
o Wanda wil graag dat er een brancard wordt aangeschaft. 
o Advies Arnold: een schepbrancard is dan aan te bevelen. 
o Aad vd Drift wil ook graag een nieuwe keepershelm voor de veteranen. 

12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

M. Schuurman-Lelieveld, secretaris 

Groningen, oktober 2005 


