Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum
07 oktober 2007

Aanwezig:

Annette de Beijer
Rob Vos
Yolande de Barbanson-Simonis
Erik de Barbanson
Jannet Wielinga
Nancy Boeije
Trix Fledderus
Mariet Struik
Frits Pleiter

Gerrit van der Noord
Wim Möhlmann
Marian Osse
Jan van der Moer
Peter Flach
Wanda Zijlstra
Marieanne Schuurman
Hans Bruining
Anne Frouke Bruining

Met kennisgeving afwezig: Bart Fledderus en Harm Lammers.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Notulen algemene ledenvergadering van 2 oktober 2006
Naar aanleiding van de notulen, ten aanzien van punt 12:
a. EHBO-ers niet verplicht.
b. Mondbeschermers: coaches moeten er op toezien dat er geen jeugdleden zonder
mondbeschermer het veld opgaan.
c. Niet zinvol AED (defibrilator) aan te schaffen.
De notulen worden vastgesteld.
Marian Osse wil nog een punt aan de agenda toevoegen. Zij wil graag dat er op de
nieuwjaarsbijeenkomst een moment wordt ingebouwd om de leden de gelegenheid te geven
de beste wensen uit te wisselen en waarop door de voorzitter even kan worden stilgestaan
bij dit gebeuren. Op welk tijdstip dat zou moeten plaatsvinden wordt nog bekeken.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
Liggen ter inzage.
4. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
5. Jaarverslag seizoen 2006-2007
De secretaris leest het jaarverslag voor.
6. Financieel verslag penningmeester 2006-2007
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe. Het financieel jaarverslag wordt
vastgesteld.
7. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Trix Fledderus en Mariet Stuik (zij vervangen Bart Fledderus
en Eki Steenhuizen) heeft de kas gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering verleent
het bestuur décharge.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Nancy Boeije en Marian Osse stelllen zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie.
9. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden treden af: de secretaris, de penningmeester en de jeugd-

en minicommissaris. De secretaris en de penningmeester stellen zich niet meer herkiesbaar.
De wedstrijdsecretaris zag ook graag dat haar funkties werden overgenomen door de jongere
garde, maar helaas heeft niemand zich bereid verklaard deze taken op zich te nemen. Het
bestuur stelt voor de volgende personen als bestuurslid te benoemen:
funktie
secretaris
penningmeester

kandidaat
Rob Vos
Hans Bruining

10. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voorzitter neemt afscheid van de aftredende
bestuursleden, bedankt hen voor de lange periode dat zij bestuurstaken hebben vervult en
biedt bloemen en flesjes wijn aan.
11. Voorstel contributie lidmaatschap niet spelende leden en deelnemers trimhockey
Het bestuur stelt voor de contributie voor:
o niet spelende leden vast te stellen op € 25
o en voor trimhockeyers op € 50
De vergadering gaat hiermee akkoord.
12. Vaststellen begroting 2007-2008
o Annette de Beijer stelt voor de reiskosten onder vergoedingen te laten vallen. Zij
hoopt daarmee een trainer voor de E-jeugd te kunnen strikken door een betere
betaling aan te bieden. Helaas is dit niet het probleem. Alle kleine clubs in de regio
die niet uit eigen gelederen kunnen putten kennen het probleem geen trainer te
kunnen aantrekken. Alle mogelijkheden zijn benut, helaas zonder resultaat. Onze
huidige trainer volgt een opleiding. Deze wordt door de club betaald. De afspraak is
dat Erik 2 jaar blijft als trainer.
o Annette de Beijer: de ouders van de E-jeugd willen graag nieuwe shirtjes. Hiervoor is
geen post opgenomen op de begroting. Penningmeester legt uit dat, indien er geen
reiskosten gedeclareerd worden, deze gebruikt kunnen worden voor de aanschaf van
shirtjes. Wel voor een heel team. Sponsors zijn altijd welkom.
o Frits Pleiter merkt op dat de sponsorcommissie niet heeft gefunktioneerd. Hans
Bruining, de nieuwe penningmeester, zal dit coördineren en Anne Frouke Bruining
biedt aan de promotietaken op zich te nemen. Nancy Boeije sluit zich hierbij aan en
ook Anette de Beijer - al wil zij niet in de commissie - wil meedenken.
De begroting wordt vastgesteld.
13. Rondvraag
o Wanda wil graag dat Henk van der Weide, die zich erg heeft ingespannen voor de
jeugd, een attentie krijgt van het bestuur.
o Anna Frouke Bruining biedt aan, samen met Bart Fledderus, tijd beschikbaar te
stellen voor het aanmeten van gebitsbeschermers.
o Marian Osse bedankt het bestuur voor hun inspanningen, waardoor de leden in staat
gesteld worden te kunnen hockeyen.
o Gerrit van der Noord wil graag dat de aanschaf van een brancard op de agenda blijft
staan.
o Frits Pleiter wil graag, als webmaster, wat meer struktuur in de aanlevering van de
informatie voor de website. Hij stelt voor de twee-wekelijkse redactievergadering in
ere te herstellen. Het bestuur zal zich hierover beraden.

o

o
o

o

Frits Pleiter zou graag zien dat de scheidsrechtercommissaris aktie onderneemt om
de kennis van de fluitisten up-to-date te houden. De jaarlijkse briefing acht hij niet
voldoende en hij stelt voor zo nodig een bijspijkercursus te organiseren. Jan van der
Moer merkt op dat wij over ervaren fluitisten beschikken.
Frits Pleiter merkt op dat het Beleidsplan van de Hockey Club Winsum, dat op de
website te lezen is, geactualiseerd moet worden.
Trix Fledderus vraagt de ouders aktie te ondernemen om de taken van Wanda ten
aanzien van de jeugd over te nemen. Eventuele "angst voor het onbekende" hoeft er
niet te zijn. Wanda zal de betreffende ouders begeleiden en het bestuur zal
voorlichten over de taken.
Rob Vos vraagt wat er gedaan wordt aan de bereikbaarheid en de veiligheid ten
aanzien van ons hockeyveld. Een zebrapad ter plekke is op provinciaal niveau
afgewezen. Er liggen plannen om via de oversteek bij het zwembad een
ontsluitingsweg te realiseren. Een en ander zal snel moeten gebeuren, omdat andere
sportverenigingen alleen dan gebruik van het kunstgrasveld willen maken wanneer
de veiligheid gewaarborgd is. In het geval van de Hockeyclub Winsum zullen de
ouders, tot de ontsluitingsweg een feit is, zelf voor een veilige oversteek van hun
kinderen zorg moeten dragen.

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

M. Schuurman-Lelieveld
Winsum, 8 oktober 2007

