
Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum 
12 oktober 2008 
 

 Aanwezig:  Arnold Bisschop John Schuster 

  Anna Frouke Bruining Martijn Schuster 

  Hans Bruining (penningmeester) Marieanne Schuurman 

  Peter Flach (voorzitter) Mariet Struik 

  Bart Fledderus Rob Vos (secretaris) 

  Jan van der Moer Jannet Wielinga 

  Gerrit van der Noord Wanda Zijlstra 

 
Toehoorders: Veronica van der Moer-Kosar en Rivka. 
Met kennisgeving afwezig: Nancy Boeije, Marian Osse en Frits Pleiter. 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Jan van der Moer krijgt ter gelegenheid van zijn verjaardag vandaag 150 bloembollen 
aangeboden. 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 7 oktober 2007 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen: 

o Er is een brancard aangeschaft. 
o Sponsoring: Er is een nieuwe sponsor gevonden, Rabobank Noord West. Zadelhoff 

Winsum heeft nieuwe shirts beschikbaar gesteld voor de jeugd. 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

Er zijn geen stukken. 
4. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen. 
5. Jaarverslag seizoen 2007-2008 

De secretaris leest het jaarverslag voor. Dit zal worden geplaatst op de website. 
6. Financieel verslag penningmeester 2007-2008 

De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe. We kunnen terugzien op een goed 
seizoen. Het ledental is stabiel gebleven, zij het dat het aantal jeugdleden iets is afgenomen, 
maar daar staat een iets grotere aanwas van seniorleden tegenover. 
Er waren weinig bijzondere uitgaven. Er is een positief resultaat van ruim € 1.100. De 
kantineomzet was hoger dan in het vorige jaar, maar daar stonden ook grotere uitgaven 
tegenover (in verband met langste-dag-familietoernooi). 
De post reiskosten is onderbenut. Hierdoor kon extra geld worden uitgetrokken voor de 
noodzakelijke vervanging van keepersuitrustingen. De post reiskosten kan naar beneden 
worden bijgesteld in de nieuwe begroting (zie onder agendapunt 9). 

7. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Nancy Boeije en Marian Osse, heeft de kas gecontroleerd en 
goed bevonden. De vergadering verleent het bestuur décharge. 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 
Bart Fledderus en John Schuster stellen zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie. 
Zij worden benoemd. 

9. Vaststelling begroting 2008-2009 
De penningmeester licht een en ander toe. Het voorstel is om de contributies niet te 



verhogen en de bijdrage reiskosten voor jeugdleden met € 5 te verlagen (zie ook onder punt 
6). 
Dames 1 heeft aangegeven geen reiskosten meer te zullen declareren, zodat hun bijdrage 
'reiskosten' vervalt. 
De begroting wordt vastgesteld. 

10. Accommodatie 
De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting. 
Een nieuwe accommodatie bij het kunstgrasveld is van essentieel belang voor onze club. Het 
bestuur is in de afgelopen maanden in intensief overleg met de (nieuwe) wethouder van 
sportzaken van de gemeente Winsum over het realiseren van een nieuwe accommodatie. De 
wethouder voelt zich niet gebonden aan eventuele eerdere toezeggingen. Hij zegt de 
opdracht van de gemeenteraad te hebben gekregen om een sobere voorziening te 
realiseren. Conform gemeentelijk beleid wil de gemeente alleen voor een 
kleed/douchegelegenheid zorgdragen; het clubhuis komt voor rekening van de club. De 
gemeente wil een en ander in 2009 realiseren, inclusief aanvoer/toegangsroute, met de 
toezegging dat de bouw zodanig wordt ingericht dat hier op voortgebouwd kan worden (lees: 
met een clubhuis). 
In onze gesprekken met de wethouder hebben wij aangegeven dat onze situatie niet 
vergelijkbaar is met andere sportclubs. De wethouder heeft toegezegd zich hierover nader te 
zullen beraden. Eind oktober is er een vervolgafspraak met de wethouder. 
Ondertussen blijven we contact houden met het bestuur van korfbalclub DWA, die volgens 
de gemeentelijke plannen medegebruiker van het kunstgrasveld (en dus ook de nieuwe 
accommodatie) moet worden. Daarnaast is het bestuur in overleg met Kids to be, een 
organisatie die naschoolse opvang biedt aan kinderen van 8 jaar en ouder en die op zoek is 
naar een nieuw onderkomen. 
Vanuit de vergadering wordt erop aangedrongen om ook de politieke partijen te bewerken 
als er met de wethouder geen bevredigende oplossing wordt gevonden. 

11. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur heeft een oproep gedaan om de functie 'mini- en jeugdcommissaris' van Wanda 
Zijlstra over te nemen. Daarop zijn geen reacties gekomen. Volgens Wanda bestaat ten 
onrechte de opvatting dat het hier om een arbeidsintensieve klus gaat. 
Volgens de secretaris is wellicht Henk van der Weide wel te interesseren voor deze functie. 
Het bestuur zal contact met hem opnemen. 

12. Rondvraag 
o Martijn Schuster biedt zich aan voor het 'bladblazeren' van het kunstgrasveld. 

Waarvoor dank. 
o AnnaFrouke Bruining wil een bijdrage leveren aan de promotieactiviteiten. Waarvoor 

dank. 
o Jan van der Moer uit zijn zorgen over onze status van kleinste hockeyclub van 

Nederland. In dit verband wordt nog eens het belang van een goede, professionele 
jeugdtrain(st)er genoemd. Het bestuur blijft daarnaar op zoek. 

o Op voorstel van Anna Frouke Bruining wordt het eindtoernooi zo kort mogelijk na 
het einde van de competitie gehouden. 

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

 

Rob Vos 
Winsum, 13 oktober 2008 
 


