
Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum 
30 oktober 2011 
 

Aanwezig:  Arnold Bisschop Chris de Meer 

  Ad Brennikmeijer Jan van der Moer 

  Anna Frouke Bruining Wim Möhlmann 

  Hans Bruining (penningmeester) Rob Jan Peters 

  Peter Flach (voorzitter) Frits Pleiter 

  Bart Fledderus Anneke Schmidt 

  Trix Fledderus Mariet Struik 

  Kees Guikema Goffe de Vries 

  Jan Willem Hamming Henk van der Weide 

  Herman Hoen Jannet Wielinga (notulist) 

  Theo Kersten Wanda Zijlstra 

  Celina Koch   

 

1. Opening 
Voorzitter Peter Flach opent de vergadering. De familie Leffers heeft zich afwezig gemeld. 

2. Notulen ALV 7 november 2010 
Tekstueel: Geen opmerkingen.  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
Naar aanleiding van: 

o Vorig jaar is er een vraag gesteld over de gevaarlijke oversteek voor de jongste jeugd. 
Gevraagd werd toen of de ouders op mochten treden als oversteekhulp. Dit zou 
worden voorgelegd aan de gemeente. Nog geen actie op ondernomen. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 

4. Jaarverslag van het seizoen 2010-2011. 
Het jaarverslag van secretaris Rob Vos wordt door Jannet Wielinga voorgelezen. Na enkele 
wijzigingen zal het op de website worden geplaatst. 

5. Financieel verslag 2010-2011. 
Penningmeester Hans Bruining geeft een toelichting. Enkele opvallende punten: 

o Er is een meevaller op de post veldhuur. 
o De post energie & zuivering is beduidend hoger uitgevallen dan begroot. 

Voorgesteld wordt de post 'clubblad' te wijzigen in 'info leden' (= 'website'). 

6. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit Chris de Meer en Henk van der Weide, heeft geen onrecht-
matigheden gevonden.  
De vergadering verleent het bestuur décharge. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Chris de Meer en Henk van der Weide stellen zich weer beschikbaar voor de nieuwe kas-
commissie en worden benoemd. 



8. Vaststelling begroting 2011-2012. 
De penningmeester licht een en ander toe. 

o Er is een groei van inkomsten begroot vanwege de groei in ledental en door de vaste 
sponsoring van de Rabobank 

o Er wordt gevraagd of er nog voldoende shirts zijn bij Sportcentrum Groningen.  
Ja, er is nog voldoende voorraad; verder zorgt Sportcentrum voor voldoende 
voorraad. 

o Er wordt gevraagd of bij de kosten voor info leden ook het programma LISA zit.  
Dat is het geval. 

De begroting wordt door de vergadering vastgesteld. 

9. Bestuursverkiezing 
Herbenoemd worden voor een periode van 4 jaar: Peter Flach (voorzitter), Wanda Zijlstra 
(kantinecommissaris, jeugdcommissaris, wedstrijdsecretaris en zaalhockeycommissaris), en 
Jannet Wielinga (materiaalcommissaris).  
Opgemerkt wordt nog dat er binnenkort bestuursleden moeten komen voor de Stichting 
Nieuwbouw. 

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

o De plannen voor nieuwbouw zijn veel concreter dan vorig jaar. Er is een tekening die 
tijdens de vergadering getoond wordt. 

o Voor de bouw en het beheer van clubhuis en kleedkamers wordt een stichting opge-
richt. De kosten voor de nieuwbouw bedragen € 320.000. De gemeente staat garant 
voor en bedrag van € 285.000, wat betekent dat er nog een gat is van € 35.000. Dit is 
te dichten door een deel van de werkzaamheden zelf te doen. Het betekent wel dat 
zowel DWA als HC Winsum elk garant moeten staan voor een bedrag van € 17.500. 

o Op het ogenblik wordt ervan uitgegaan dat het niet nodig is om te heien. Mocht dat 
toch wel nodig zijn, dan komt er nog een bedrag van € 7.000 overheen. 

o De stichting is twintig jaar aansprakelijk voor beheer en onderhoud van de accommo-
datie. 

o De accommodatie komt te staan aan de noordkant van het kunstgrasveld. 
o Beide clubs betalen huur aan de stichting. 

Er worden enkele vragen gesteld: 

o Is er al nagedacht over de verdeling van de kosten voor huur /onderhoud over beide 
clubs?  
Antwoord: Nee. De garantstelling voor het gat van € 35.000 doen we 50/50, de huur 
zou ook bijvoorbeeld naar ledenaantal kunnen (DWA heeft nu ongeveer 140 leden, 
wij ongeveer 90). 

o Wat gebeurt er als een van beide verenigingen ophoudt te bestaan ?  
Antwoord: Als de stichting omvalt, gaat de accommodatie naar de gemeente. 

o Is houtskeletbouw niet veel goedkoper ?  
Antwoord: Nee, maakt weinig uit. 

Het bestuur vraagt de vergadering om goedkeuring voor een bedrag van € 17.500 als 
garantstelling.  
Dit wordt bij acclamatie aangenomen. 



11. Jeugdzaken. 
Er is een verzoek voor geregeld overleg van de coaches van de jeugdteams om beleidszaken 
te bespreken. Anna Frouke heeft nu het gevoel dat zij een soort verlengstuk is van het 
bestuur en beslissingen moet nemen terwijl zij die positie niet heeft.  
De voorzitter regelt een overleg met trainers en coaches.  
Het zou handig zijn om per team een overzicht te maken van coaches en taken, keepers-
schema, bij wie afmelden, enzovoorts. 

12. Rondvraag. 
o Complimenten voor de grote opkomst bij de vergadering. 
o Aandacht voor een royale ingang van het nieuwe clubhuis. 
o Hoe staat het met de voortgang van de A-teams voor volgend jaar ? 

 

Jannet Wielinga, notulist 
 


