Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum
24 november 2013

Aanwezig:

Annelies ten Berge
Arnold Bisschop
Wouter Bok
Anna Frouke Bruining
Hans Bruining (penningmeester)
Peter Flach (voorzitter)
Bart Fledderus
Jan Willem Hamming
Herman Hoen
Maarten Hoen

Celine Koch
Joeri Laeven
Chris de Meer
Jan van der Moer (bestuurslid)
Thomas Nissink
Frits Pleiter
Rob Vos (secretaris)
Jannet Wielinga (bestuurslid)
Erik Zwart

1. Opening.
Voorzitter Peter Flach opent de vergadering.
2. Notulen ALV 30 oktober 2012.
Tekstueel: akkoord en ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van punt 9:
o Het hekwerk aan de noordzijde is niet hoger, maar wel breder gemaakt.
o Gevraagd wordt of er nog extra aandacht komt voor beveiliging naar aanleiding van
de insluiper.
Antwoord bestuur: extra beveiliging is erg kostbaar, beter is om hiervoor goed
verzekerd te zijn. Er zijn al lampen met bewegingsdetector.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
4. Jaarverslag van het seizoen 2012-2013.
Het jaarverslag wordt door secretaris Rob Vos voorgelezen.
Het jaarverslag zal na toevoeging van een opmerking over de vrijdagavondtraining en
wijziging naam Gijs Troost op de website worden geplaatst.
5. Financieel verslag 2012-2013.
Penningmeester Hans Bruining licht het financiële jaarverslag toe. Er waren enkele positieve
afwijkingen ten opzichte van de begroting:
o De huur van het veld viel lager uit dan begroot.
o De kantineomzet is verdubbeld
6. Verslag kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Jan Willem Hamming en Celine Koch, 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.
Jan Willem Hamming en Herman Hoen stellen zich beschikbaar en worden benoemd.
8. Vaststelling begroting 2013-2014.
Penningmeester Hans Bruining geeft een toelichting op de begroting.
o De contributie is iets lager begroot vanwege het stoppen van het veterinnenteam.
o De kantineomzet is wat voorzichtig begroot.

o

Als we de contributie niet verhogen, zijn we dit jaar de goedkoopste club van
Nederland

Vraag: Waaruit wordt het begrote licht negatief resultaat gefinancierd ?
Antwoord: We hebben een goede buffer aan liquide middelen.
Vraag: Waarom is de contributie bij andere clubs hoger ?
Antwoord: Onze kosten zijn laag. Voor de jeugd willen we de contributie bewust laag
houden, omdat andere kosten in verhouding met andere sporten hoger zijn (aanschaffen
stick, shirt, bitje, enzovoorts).
Tip: houdt de rubriek 'HC Winsum punt occasion' in de gaten en biedt je oude spullen te koop
aan via de website.
Vraag: Wat moet er met de gesponsorde shirtjes gebeuren ?
Antwoord: Deze moeten worden teruggegeven aan de club.
De begroting wordt door de vergadering vastgesteld.
9. Vacature in stichtingsbestuur.
Er is een vacature in het bestuur van de stichting die het clubhuis beheert. Het bestuur
vraagt de vergadering wie hiervoor benaderd zouden kunnen worden. Er worden suggesties
gedaan.
Afgesproken is de genoemde namen niet in de notulen op te nemen.
10. Voorstel promotie club.
Er worden diverse ideeën te berde gebracht voor promotie:
o Activiteiten organiseren rond het WK.
o Artikeltjes schrijven voor de Ommelander Courant en De Wiekslag.
o Vraag: Er zijn in verhouding weinig jongens. Is dat een probleem ?
Antwoord: Ja, en het is een landelijke trend. Bij de jongens is er meer concurrentie
van andere teamsporten, met name voetbal.
o Onderzoeken waar je potentiële doelgroep zit. Chris de Meer zal zijn studenten
vragen een onderzoek te doen en een communicatieplan te schrijven.
o Teams vormen met Bedum en andere clubs.
11. Sponsoring.
We gaan kijken of er mensen zijn die zich hiermee willen gaan bezighouden.
12. Presentatie materiaalplan door Jannet Wielinga.
Materiaalcommissaris Jannet Wielinga heeft een plan van aanpak gemaakt voor aanschaf en
vervanging van de keepersuitrustingen. Uitgangspunt is dat de club zorgt voor de
keepersuitrustingen. Een basisuitrusting bestaat uit:
o legguards en klompen
o body protector
o helm
o handschoenen
o keepersshirt in een afwijkende kleur
Deze basisuitrusting kan afhankelijk van het niveau uitgebreid worden met:
o
o
o

tock
broek
elleboogbeschermers, of body armour in plaats van bodyprotector

Wensen voor aanvulling en vervanging kunnen teams bij haar aangeven of aanvragen via het
formulier materiaalmelding op de website.

13. Rondvraag.
o Vraag: Parkeren, hoe is dat geregeld ?
Antwoord: Ons parkeerterrein ligt naast de tennisbaan. De gemeente heeft een bord
geplaatst, maar dit is voor bezoekende teams niet altijd even duidelijk.
o Vraag: Moet er naast een kantinedienst niet ook een velddienst komen ? Of een
kantinedienst van 2 personen ?
o Vraag van jongstejeugdcommissie: Moet er niet een pupillenvolgsysteem komen ?
Antwoord: Dit staat er wel aan te komen, maar nog geen concrete plannen.
o Vraag: Hoe zit het met de vrijdagtrainingen wanneer de woensdagtrainingen in de
zaal zijn ?
Antwoord: Vrijdagtrainingen op veld blijven doorgaan.
o Jongste team in de zaal heeft geen enkele ouder die de cursus spelbegeleiding heeft
gedaan.
o Frits roept de aanwezige leden op door te geven wanneer informatie op de website
niet goed is.
o Gebitsbescherming is voor de jeugd verplicht in Winsum. Er zijn gebitsbeschermers
te koop in het clubhuis, kosten € 7,50. Ook kunnen leden een gebitsbeschermer op
maat laten maken via onze tandartsen Anna Frouke Bruining en Bart Fledderus. De
kosten hiervoor zijn € 35.
Bart merkt verder nog op dat de gewone tandartsverzekering schade aan het gebit
meestal niet dekt.
o De scheidsrechters zijn verantwoordelijk dat er materiaal aanwezig is bij het veld. Er
is een brancard en een EHBO-koffer. Deze staan in de scheidsrechterskamer. Er
moeten stickers komen waar de EHBO-spullen zich bevinden.
14. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng.

Jannet Wielinga, notulist

