
Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum 
7 november 2010 
 

 Aanwezig: Arnold Bisschop Chris de Meer 

  Rolf Brondijk Jan van der Moer 

  Anna Frouke Bruining Wim Möhlmann 

  Hans Bruining (penningmeester) Frits Pleiter 

  Peter Flach (voorzitter) Henk van der Weide 

  Herman Hoen Rob Vos (secretaris) 

  Theo Kersten   

 
Toehoorders: Greetje Brondijk en Jacqueline Arnoldus 
 

1. Opening 
Voorzitter Peter Flach opent de vergadering. Jannet Wiellinga en Wanda Zijlstra hebben zich 
afwezig gemeld. 

2. Notulen ALV 27 september 2009 
Tekstueel: Geen opmerkingen.  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
Naar aanleiding van: 

o Het poetsrooster is niet twee keer, maar één keer uitgevoerd. 
o Rob Vos is de redacteur. 

3. Notulen ALV 12 september 2010 
Tekstueel: Geen opmerkingen.  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
Naar aanleiding van: 

o De nieuwe ledenadministratie (Lisa) is bijna operationeel. Met de leden kan zo snel 
en gemakkelijk via de mail worden gecorrespondeerd. 

4. Ingekomen stukken. 
Er is een brief van AOC Terra binnengekomen met verzoek om deelname aan het project 
'VMBO in beweging / Sportpas'.  
Jan van der Moer neemt contact met deze school op. 

5. Mededelingen. 
Het bestuur wil een sponsorcontract afsluiten met Hockey Center, Nieuwe Ebbingestraat in 
Groningen. Er is een nieuw shirt gemaakt, met een zwarte rand en een kleur blauw die niet 
helemaal overeenkomt met de officiële kleur. Dit shirt kan met 10% korting worden gekocht; 
op de overige artikelen is eveneens een korting van 10% van toepassing. Ook krijgen we een 
korting op de keepersspullen.  
Nieuwe leden kunnen een introductiepakket met een flinke korting verkrijgen. De nieuwe 
outfit zal op de familiedag / toernooi op 9 januari a.s. worden gepresenteerd. Het bestuur wil 
graag dat alle teams in het nieuwe shirt gaan spelen.  
Naar aanleiding van een opmerking van Frits Pleiter dat onze club niet over een uittenue 
beschikt, wordt besloten tot een rood uitshirt. 

6. Jaarverslag van het seizoen 2009-2010. 
Het jaarverslag wordt door secretaris Rob Vos voorgelezen en zal op de website worden 
geplaatst. 

7. Financieel verslag 2009-2010 penningmeester. 
Penningmeester Hans Bruining geeft een toelichting. 



o Het overzicht geeft een zelfde beeld als het verslag over het vorige seizoen. 
o De contributie-inkomsten zijn bijna € 1000 hoger dan begroot. 
o Er zijn geen reiskosten gedeclareerd. 
o De post 'energie & zuivering' is € 446 hoger uitgevallen, vooral doordat er veel 

lekkage is geweest. 
o Door een zuinig beleid is er een positief saldo behaald van ruim € 2100. 

8. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit John Schuster en Henk van der Weide, heeft geen onregel-
matigheden aangetroffen. De kas is goed bevonden.  
De vergadering verleent het bestuur décharge. 

9. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Henk van der Weide en Chris de Meer stellen zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie 
en worden benoemd. 

10. Vaststelling begroting 2010-2011. 
De penningmeester licht een en ander toe. 

o De begroting bedraagt ruim € 13000, bijna € 1000 hoger dan de vorige. 
o Voorgesteld geen contributieverhoging toe te passen. 

In afwijking van de voorgestelde begroting wordt besloten de post 'reiskosten' te 
schrappen. Dat betekent dat de leden enerzijds hiervoor niet meer hoeven te betalen bij de 
contributie en anderzijds gemaakte reiskosten niet meer bij de club kunnen declareren.  
De begroting wordt met inachtneming van voornoemde aanpassing vastgesteld. 

11. Bestuursverkiezing 
Herbenoemd worden voor een periode van vier jaar: Hans Bruining (penningmeester), Jan 
van der Moer (scheidsrechtercommissaris en toernooicommissaris), en Rob Vos 
(secrtaris).Volgend jaar treden volgens het rooster van aftreden af: Peter Flach, Jannet 
Wiellinga en Wanda Zijlstra.  
Wanda Zijlstra wil één van haar functies, namelijk die van jeugdcommissaris, graag opgeven, 
maar tot nu toe is het niet gelukt om een vervang(st)er voor haar te vinden. Ze wil tot 
uiterlijk het einde van dit seizoen deze functie blijven vervullen.  
Het bestuur wil in dit verband de (inhoudelijke) verantwoordelijkheid dichter bij de teams 
c.q. de coaches zelf leggen, waardoor de jeugdcommissaris wordt ontlast. Wat dan overblijft 
is aanspreekpunt voor de hockeybond; daarmee is en blijft de jeugdcommissaris bestuurslid. 
Op deze manier hoopt het bestuur iemand te vinden die de functie van Wanda wil 
overnemen. 

12. Stand van zaken nieuwbouw clubhuis / kleedkamers. 
De voorzitter licht een en ander toe. 

o De leden zijn hierover uitgebreid geïnformeerd tijdens de bijzondere algemene 
ledenvergadering op 12 september j.l. 

o Sindsdien is er weer een nieuwe ontwikkeling en mogelijk vertraging opgetreden. 
Van de kant van de gemeente is het bericht gekomen dat er BTW-voordeel bij de 
bouw behaald kan worden als er volgens het 'sportbesluit' gewerkt gaat worden. De 
stichting zou dan in opdracht van de gemeente gaan bouwen en verantwoordelijk 
zijn voor het onderhoud, terwijl de gemeente eigenaar wordt. 

o Van onze kant roept dat vragen en bezwaren op, zoals met betrekking tot het onder-
houd, het feit dat wij in de eerst afgesproken constructie de bouw goedkoper 
kunnen realiseren en daarmee ook een clubhuis, en de vertraging die dit 
waarschijnlijk weer zal opleveren. Kortom, we zijn er nog niet uit met de gemeente. 

Herman Hoen spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen en het geduld van het 
bestuur.  



Naar aanleiding van een vraag van Wim Möhlmann wordt gesteld dat de koppeling clubhuis-
kleedkamers ons parten speelt. Plan B zou kunnen zijn dat we zelf het clubhuis gaan 
realiseren. Wordt vervolgd. 

13. Rondvraag. 
o Henk van der Weide wijst erop dat er in de koelkast oude respectievelijk over de 

datum spullen liggen die je niet meer zou moeten verkopen.  
Geregeld checken en opnemen in de kantine-instructies. 

o Henk van der Weide vindt dat er op de training van de jongere jeugd te weinig 
aandacht wordt geschonken aan zaken als (basis)techniek en spelinzicht. Eén van de 
moeders van de F-jes is sportinstructeur; misschien dat die ingeschakeld kan 
worden.  
Aandachtspunt. 

o Jacqueline Arnoldus vraagt aandacht voor de gevaarlijke oversteek. Haar vraag is of 
de ouders van de F-jes als oversteekhulp mogen optreden.  
We zullen dit voorleggen aan de gemeente (Jupiter schijnt dit ook zo te doen). 

Nog enkele mededelingen respectievelijk antwoorden op vragen: 

o Er komen nieuwe pilonnen voor de F-jes. 
o Het bestuur is in gesprek met de RABO-bank over sponsoring. 
o De bestaande scheidsrechternummers blijven gehandhaafd. 
o Op aanmeldingsformulier zal ook worden vermeld dat er van de leden respectievelijk 

de ouders van jeugdleden ook enige inbreng wordt verwacht. 
o Er komt een spelregelavond voor ouders en een nieuwe scheidsrechterscursus. 

14. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om omstreeks 17:00 uur de vergadering. 

 

Rob Vos, secretaris 


