
Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum 

16 november 2014 

 

Aanwezig: 

Leden: Hans van den Berg Chris de Meer 

  Hans Bruining (penningmeester) Jan van der Moer (bestuurslid) 

  Jorn Flach Wim Möhlmann 

  Peter Flach (voorzitter) Frits Pleiter 

  Jan Willem Hamming Anneke Schmidt 

  Herman Hoen Martijn Schuster 

  Anton Hoogenkamp Rob Vos (secretaris en notulist) 

  Wietze Kastelein Jannet Wielinga (bestuurslid) 

  Celine Koch Wanda Zijlstra (bestuurslid) 

  Joeri Laeven Erik Zwart 

Ouders: Hilde Bartelds Ans Knobbe 

  Abel Brondijk Patrick Lansbergen 

  Greetje Brondijk Christel Magielse 

  Jurgen Guikema Gijs van Raalte 

  Willem Jellema Ludmila Stolk 

  Claudette de Jonge Petra Zeemering 

 
Afwezig met kennisgeving: 

Leden: Bart Fledderus Henk van der Weide 

Ouders: ouders van Maren ter Avest fam. Van der Veen 

  Wendy van Ingen   

 

1. Opening 
Voorzitter Peter Flach opent de vergadering. 

2. Notulen ALV 24 november 2013 en notulen ALV 7 september 2014 
Tekstueel akkoord en ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
1. Berichten van verhindering (zie hiervoor). 
2. e-Mail familie Van der Veen over team-samenstelling jongens D8-D11 (betrekken bij 

agendapunt 10). 
3. e-Mail van Patrick en Ludmila Lansbergen over consumeren op de pof in de kantine, 

niet noteren en openstaande rekeningen (betrekken bij agendapunt 14). 
4. Jaarverslag seizoen 2013-2014 

Het jaarverslag wordt door secretaris Rob Vos voorgelezen, en akkoord bevonden. Het zal op 
de website worden geplaatst. 

5. Financieel verslag seizoen 2013-2014 
Penningmeester Hans Bruining licht het financiële jaarverslag toe. We hebben financieel een 
redelijk jaar gedraaid, met een klein negatief resultaat van circa € 1000, voornamelijk veroor-
zaakt door extra kosten voor aanschaf van materiaal. 

http://www.hcwinsum.nl/archief/notulen2014B.html


6. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Jan Willem Hamming en Herman Hoen, doet verslag. De 
commissie heeft geconstateerd dat de boekhouding prima in orde is en stelt de vergadering 
voor het bestuur decharge te verlenen.  
Dit voorstel wordt door de vergadering bij acclamatie aangenomen. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
Herman Hoen en Wietze Kastelein stellen zich beschikbaar en worden benoemd. 

8. Begroting 2014-2015 
Penningmeester Hans Bruining geeft een toelichting op de begroting. De uitgaven worden 
wat hoger geraamd dan in de vorige begroting. Zo gaan de trainingskosten omhoog, evenals 
de materialen spelers en de huur. Opbrengsten: De inning van de contributies verloopt goed 
en we hebben de sponsorinkomsten van de RABO, maar het contract met de RABO loopt 
volgend jaar af. Dat is dus een onzekere factor. De afgelopen jaren zijn de contributies niet 
verhoogd. Nu is het voorstel van het bestuur de contributies te verhogen met € 5,00 voor de 
jeugdleden en € 10,00 voor de seniorleden, mede ook om een buffer op te bouwen.  
De vergadering gaat akkoord met deze contributieverhoging, en aanvullend met een 
verhoging van de contributie voor de trimhockeyers met € 7,50.  
Voorts wordt besloten de kosten van de lustrumviering ten laste te laten komen van de 
reserve. 

9. Instellen technische commissie 
De vergadering gaat akkoord met de instelling van een technische commissie, bestaande uit 
de trainers, de jongste-jeugdcommissaris en een voorzitter, die tevens de functie van jeugd-
commissaris vervult. Tot voorzitter wordt benoemd Rob Jan Peters.  
De commissie zal zich met name gaan bezighouden met de teamindelingen en -samen-
stellingen. Hierbij zijn leeftijd en hockeyvermogen uitgangspunten. De wedstrijdsecretaris is 
aanspreekpunt voor de commissie. Coaches maken geen deel uit van de commissie, maar 
kunnen wel vragen voorleggen aan de commissie. 

10. Teamsamenstelling jongens D8-D11 
De technische commissie gaat zich buigen over de samenstelling van het huidige D8-team, 
dat na de winterstop doorgaat als D11-team, komt met een voorstel en legt dit ter 
besluitvorming voor aan het bestuur. 

11. Lustrumviering en instelling lustrumcommissie 
De activiteitencommissie, aangevuld met één of meer leden van de jeugdcommissie, bereidt 
een programma voor voor de viering van het 40-jarig bestaan van onze club in 2015. De 
kosten komen ten laste van de reserve. 

12. Schoonmaak(rooster) clubhuis op zondag, woensdag en vrijdag 
Teams en spelers die op zondag, woensdag en vrijdag als laatste gebruikmaken van het club-
huis zorgen voor het netjes achterlaten van het clubhuis. 

13. Bestuursverkiezing en vacatures in bestuur en commissariaten 
De bestuursleden Hans Bruining, penningmeester, en Jan van der Moer, algemeen 
bestuurslid en scheidsrechtercommissaris, worden herbenoemd voor in principe een periode 
van vier jaar. 
Rob Vos, secretaris, wordt benoemd tot voorzitter, in plaats van Peter Flach.  
Er is aldus een vacature voor de functie secretaris, en ook voor de functie 
zaalhockeycommissaris.  
Rob Vos blijft aan als secretaris, zo lang niet is voorzien in deze vacature. Dit zelfde geldt ook 
voor de andere vacante functie, die voorlopig door het bestuur worden vervuld.  
Op de de leden wordt een dringend beroep gedaan om zich hiervoor aan te melden.  
Wanda Zijlstra legt al haar functies neer, onder dankzegging voor de vele functies die zij 
heeft bekleed en voor haar grote grote verdiensten voor de club. Ook Peter Flach wordt 
bedankt voor het jarenlang bekleden van de voorzittersfunctie. Hij blijft de club 
vertegenwoordigen in het bestuur van de stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie 



van het clubhuis.  
Rob Vos neemt de leiding van de vergadering over. 

14. Presentatie plan van aanpak door de PR-commissie 
Martijn Schuster geeft een presentatie plan van aanpak (jeugd)ledenwerving, dat als 
voornaamste doel heeft om meer jongensspelers te werven. In overleg met het bestuur 
wordt dit plan verder uitgewerkt. 

15. Rondvraag 
1. Vanuit de ouders komt de vraag of zij namens hun kinderen ook stemrecht hebben.  

Antwoord: Volgens onze statuten hebben leden vanaf 12 jaar stemrecht. De ouders 
of wettelijke vertegenwoordigers van jongere leden (in de statuten aspirant-leden 
genoemd) hebben geen stemrecht. Daarvoor is een statutenwijziging noodzakelijk.  
Het bestuur zal dit verder uitzoeken en met een voorstel komen. 

2. Er komt een regeling voor het kasbeheer, in overleg met de kantinecommissie. 
3. Vraag: Hoe is het gesteld is met de drainage van het veld, dit naar aaanleiding van de 

recente wateroverlast. Ook het hekwerk vertoont gaten.  
Antwoord: Aandachtspunten voor de gemeente. 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de leden en ouders voor hun 
inbreng. 

 

Rob Vos, secretaris en notulist 

Winsum, november 2014 


