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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 7 oktober 2019, aanvang om 20.00 uur in het clubhuis.

Agenda:
1. Opening, vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV 16 oktober 2018
4. Jaarverslagen diverse commissies
5. Verslag Kascommissie
6. Rondvraag
7. Bestuurssamenstelling
•

Aftredend en herkiesbaar: Geert van der Wal, Marlies de Jonge (laatste jaar),
Hedi Bos, Thijs Blaak, Alfred Grakist, Henk Jan Hoekman (toegevoegd)

8. Vacatures voor/als
•

Jeugdcommissie

•

Bestuurslid Hockeyzaken

•

Penningmeester

•

Prioriteit! Wervingscommissie nieuwe leden

9. Klaar, borrel

Het verslag van deze vergadering wordt
ongewijzigd
goedgekeurd
en
daarmee
vastgesteld.

3. Notulen algemene
ledenvergadering
hockeyclub HCSO,
16 oktober 2018
Aanwezig
Afwezig m.k.

: 24 leden
: Alfred Grakist

1. Opening:
Voorzitter Geert van der Wal opent de
vergadering om 20.00 uur.
2. Ingekomen stukken:
Voor de vergadering
ontvangen.

zijn

geen

stukken

3. Notulen ALV 25 september 2017:
Het verslag wordt besproken naar aanleiding
waarvan een aantal punten naar voren komen.
Het trainerstekort is opgelost door het
aantrekken van Jos van Kimmenade. De
veldverlichting voldoet niet aan de KNHB norm.
De mogelijkheid van vervanging door
ledverlichting wordt in overleg met de gemeente
door het bestuur onderzocht. Met betrekking tot
scheidsrechters wordt de opmerking gemaakt
dat er vooraf moet worden gecheckt wie,
wanneer, waar moet fluiten. Voor wat betreft
het nieuwe zaalseizoen zal er een digitaal
wedstrijdboek worden verspreid. Zo mogelijk
met advertenties om de vereniging te voorzien
van inkomsten. Ten aanzien van de boekhouding
wordt door het bestuur medegedeeld dat er
gewerkt zal worden met een nieuw
boekhoudprogramma. Met het oog op de
overlast van vallende bladeren zal er een
bladblazer worden aangeschaft. Hiervoor is
budget aanwezig. Gevraagd wordt naar de
vorderingen om de club rookvrij te maken. Het
bestuur zal hierop beleid ontwikkelen. Afsluitend
wordt gevraagd naar de trainingshesjes. Thijs zal
dit opnemen met Peter. Het verslag wordt
ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4. Notulen extra Algemene Ledenvergadering
d.d. 5 juni 2018:

5. Jaarverslagen diverse commissies: GEERT IK
BESCHIK NIET OVER DE VERSLAGEN VAN DE
VERSCHILLENDE COMMISSIES. HET LIJKT ME
DAT WE DEZE ALS BIJLAGE AAN DE NOTULEN
MOETEN HECHTEN.
Verslag van de voorzitter:
Het verslag van de voorzitter dat als bijlage aan
deze notulen is gehecht wordt ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag van de penningmeester:
De penningmeester licht de jaarcijfers toe. Er is
een positief resultaat behaald van ruim € 7.500,-. Aldus is er een buffer voor vernieuwing van het
veld en onderhoud clubhuis. Voor wat betreft de
prognose voor het komende jaar is er zeer
voorzichtig een nulresultaat begroot. Het verslag
van de penningmeester wordt ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.

Verslag van de ledenadministratie:
Helaas moet er een terugloop in leden worden
gemeld. Tegenover 27 nieuwe leden staat het
vertrek van 46 leden. Per 1 juni 2018 telt de
vereniging 165 leden. Met het oog op het
stimuleren van de aanwas van leden wordt
gesproken
over
een
vriendjes/vriendinnetjesdag. Daarnaast wordt gevraagd
er op te letten om de inschrijving van nieuwe
leden zo snel en zo soepel mogelijk te laten
verlopen zodat nieuwe leden zo snel mogelijk
wedstrijden kunnen spelen. Het verslag van de
ledenadministratie
wordt
ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag trainingscoördinator:
De vereniging is verheugd met het aantrekken
van een professionele trainer. Jos van
Kimmenade brengt veel trainingsspullen mee
terwijl de vereniging zelf ook over genoeg
spullen beschikt. De Hockey Factory wordt goed
gebruikt. Het verslag van de trainingscoördinator
wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Verslag van de wedstrijdsecretaris:
Er zijn een paar knelpunten geweest maar die
zijn keurig opgelost. De wedstrijdsecretaris
wordt gecomplimenteerd met de uitstekende
vervulling van haar taken. Het verslag van de
wedestrijdsecretaris
wordt
ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag van de arbitragecommissie:
De werkzaamheden van de arbitragecommissie
waren lastig zo niet onmogelijk. Het goed
regelen van scheidsrechters kost al veel
puzzelwerk maar het is nog moeilijker geworden
doordat er van de 56 scheidsrechters nog maar
36 over zijn gebleven. Als iedereen die als
scheidsrechter
in
aanmerking
komt,
respectievelijk is, ook daadwerkelijk actief zou
meedoen, zou elke scheidsrechter 3 à 4 keer per
seizoen moeten fluiten. Feit is echter dat het
tekort nijpend is en er vanuit de
arbitragecommissie dan ook de hulpvraag wordt
voorgelegd hoe dit probleem zal worden
opgelost. Na uitwisseling van suggesties wordt
besloten dat deze kwestie door het bestuur zal
worden opgepakt. Voor wat betreft de jongste
jeugd wordt eveneens de zorg geuit dat het
steeds dezelfde ouders zijn die een actieve rol
(willen) vervullen. Voor de continuïteit van de
vereniging die afhankelijk is van de vrijwillige
bijdrage en inspanningen van een ieder is dit
geen goed teken. Het verslag van de
arbitragecommissie
wordt
ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag van de zaalcommissaris:
Het is een goed zaalseizoen geweest waarin
enkele teams van HCSO kampioen zijn
geworden. Er is voor gekozen om de zaaltraining
per veldteam te laten plaatsvinden. Een punt van
zorg is de slechte opkomst bij de zaaltrainingen.
Hier zal naar gekeken moeten worden. Met
betrekking tot de website in relatie tot LISA zal
Thijs dit oppakken. Het verslag van de
zaalcommissaris
wordt
ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag van het webteam:
LISA biedt veel voordelen. Echter, er zijn zo nu en
dan wat haperingen. Het bestuur zal dit verder
oppakken via Thijs. Het verslag van het webteam
wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Verslag van de jeugdcommissie:
Onder verwijzing naar het teruglopend aantal
leden onderschrijft de jeugdcommissie de zorg
voor de toekomst van de vereniging. Teams zijn
amper te vullen. Hierop zal echt actie moeten
worden ondernomen. Het verslag van de
jeugdcommissie
wordt
ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag van de clubhuiscommissie:
Nadrukkelijk wordt de waardering voor de
kluscommissie uitgesproken. De wens is om
Spotify (zonder reclame) in het clubhuis te
hebben. Thijs zal dit nagaan. Het verslag van de
clubhuiscommissie
wordt
ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.
6. Verslag kascommissie:
De kascommissie heeft de administratie
gecontroleerd en heeft geen vreemde zaken
geconstateerd.
Het
nieuwe
boekhoudprogramma is ideaal. De kascommissie
stelt voor, als de ledenvergadering ook instemt
met het gevoerde (financiële) beleid, decharge
aan het bestuur te verlenen. Naar aanleiding van
het verslag van de kascommissie verleent de
ledenvergadering het bestuur decharge voor het
door haar gevoerde (financiële) beleid over
2017/2018. Als nieuw lid van de kascommissie
wordt Thijs Blaak benoemd.
7. Vaststellen beleidsplan:
Het definitieve beleidsplan waarover op 5 juni
2018
al
een
bijzondere
algemene
ledenvergadering heeft plaatsgevonden, is voor
een ieder inzichtelijk geweest op de website van
HCSO. Het beleidsplan wordt unaniem
goedgekeurd.
8. Bestuurssamenstelling:
Om in de ontstane vacature in het bestuur te
voorzien wordt voorgesteld Thijs Blaak als
bestuurslid te benoemen. Er zijn geen andere
kandidaten die zich bij het bestuur en/of de
algemene vergadering hebben gemeld. De
algemene ledenvergadering stemt unaniem in
met het bestuurslidmaatschap van Thijs Blaak.
9. Vacatures:
Voor de (jongste) jeugdcommissie wordt een
nieuw lid gezocht. Ivo geeft aan dit nog één

seizoen te willen doen maar dan echt definitief
het stokje over te willen en zullen geven.
Ten aanzien van de ledenadministratie geeft
Jiska aan er mee te stoppen. Ook hier zal
derhalve een vervanger voor moeten worden
gezocht.
Tevens wordt gevraagd naar invulling van de
activiteitencommissie. Mede, zo niet in het
bijzonder met het oog op het teruglopend
ledenaantal.
Geheel in lijn met het goedgekeurde beleidsplan
wordt
Nienke
Drent
benoemd
tot
vertrouwenspersoon.
Tevens wordt gevraagd naar leden die zich bezig
willen houden met het organiseren van
toernooien en/of evenementen.
10. Rondvraag:
Voorgesteld wordt of de contributie op de
website kan worden vermeld. Op deze manier
wordt het voor een toekomstig lid, alsook de
ouders daarvan meteen duidelijk welke kosten
een lidmaatschap met zich mee zal brengen.
11. Sluiting:
De voorzitter besluit de algemene vergadering
met een welgemeend dankwoord aan de leden
die de tijd en moeite hebben genomen om de
vergadering te bezoeken. De voorzitter herhaalt
dat vele handen licht werk maken en de
vereniging iedereen nodig heeft. Tot slot nodigt
de voorzitter een ieder uit om een drankje te
nuttigen. Aldus wordt de vergadering om 22.15
uur gesloten.
Waarvan verslag!

4. VERSLAGEN DIVERSE
COMMISSIES
Van de voorzitter
Terugkijkend op het seizoen 2018/2019 durf ik
wel te stellen dat het een turbulent seizoen
was. Vlak voor het seizoen hielden we een extra
algemene ledenvergadering om onze zorgen
over de club met de leden te delen. Als bestuur
waren blij met de grote opkomst en nog beter
zeer verheugd over de bereidheid van
aanwezige leden om een vacature in te vullen of
aan de slag te gaan met het clubhuis. Doordat
we gezamenlijk hebben besloten alles op alles
te zetten om de huidige plek te blijven, was dat
ook direct het startsein om met onze
accommodatie aan de slag te gaan. Met de
gemeente zijn we nog in gesprek over onze
wens hier te blijven en niet in 2023 naar het
Noorderpoort te verhuizen. Door de perikelen
rondom de accommodatie van een andere club
leek het ons verstandig even pas op de plaats te
maken. Wel hebben we medewerking gekregen
om de ingang naar het veld te verplaatsen.
We willen een aantrekkelijke club zijn. En
daaraan is het afgelopen seizoen hard gewerkt
door het klusteam, het webteam, de trainers,
de coaches en alle andere die hun tijd en inzet
steken in de club.
We hebben afscheid genomen van onze
betaalde trainer Jos, er was onvoldoende
aansluiting. Met het aanstellen van Bas als
hoofdtrainer en versterken van de clubtrainers
met meer trainingsmateriaal, coaching door de
hoofdtrainer en een outfit, willen de trainingen
verder verbeteren.
Als bestuur hebben twee belangrijke zorgen die
een samenhang kennen. Enerzijds is dat het
ledenaantal. We dalen in ledenaantal, nu 158
leden, vorig jaar 165 en nog niet zo lang
geleden hadden we 200. Tijdens de
teamindeling bleek dat we maar 1 E team
hebben. En juist van de jonge spelers moet
HCSO het hebben. Daarom is het zaak om
actieve ledenwerf commissie in het leven te
roepen.
Onze tweede zorg is het dragen van de club
door de vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn

ouders of leden vanuit de oudere teams. Voor
een gezonde basis voor de club hebben meer
inzet nodig van de ouders van de jongere
teams. Een misvatting die ik in het begin van
het lidmaatschap van onze kinderen had was
dat alles wel geregeld werd want ik betaalde
immers contributie. Gaandeweg kwam ik er
achter dat het niet zo werkt en de club alleen
kan draaien als ik als ouder ook de handen uit
de mouwen steek. En zag het plezier waarmee
onze dochters hockeyden en daarom ben ik
actief geworden binnen de club. En als ik het
kan, kan iedereen het…..
Geert van der Wal

Jongste jeugd commissie
Afgelopen seizoen hebben we drie jongste
jeugd teams in de competitie gehad, één 6-tal
en twee 8-tallen. Beide zijn mix-teams,
bestaande uit vooral meisjes en enkele jongens.
De belangstelling van jongens voor hockey
neemt landelijk af, en dat merken wij bij onze
vereniging ook. Desondanks lukt het de jongens
te laten hockeyen door mix-teams te vormen.
Het 6-tal was een onervaren, nieuw team dat
onder de enthousiaste leiding van Jasper en
Marloes een pittig maar gezellig jaar heeft

gehad. De basis voor goede resultaten is gelegd,
en hopelijk kan de positieve lijn worden
voortgezet naar het volgende seizoen.
Het E8-2 team heeft het erg goed gedaan, en
zijn zelfs kampioen geworden! Coaches Silvia,
Nina en Kayleigh, erg bedankt voor jullie inzet!
Het E8-1 team heeft zich in de hoogste klasse
goed kunnen handhaven en is in de
middenmoot geëindigd. Een mooi resultaat,
mede dankzij coaches Johan en Minou.
Komend seizoen hebben we helaas maar één
jongste jeugd team, een 8-tal. Dit is een
zorgelijke ontwikkeling, omdat het
voortbestaan van de club afhangt van de
aanwas in de jongste jeugd. Door activiteiten
van onder andere de ledenwerfcommissie
kunnen we de dalende trend in jongste jeugd
leden hopelijk omdraaien.
Zes jaar geleden, toen mijn zoon begon met
hockeyen, ben ik lid geworden van de jongste
jeugd commissie. Nu mijn dochter inmiddels
ook niet meer hockeyt in de jongste jeugd, is
het voor mij tijd om het stokje over te dragen
aan de ouders van de huidige jongste jeugd
leden. Bij deze dus de oproep om je aan te
melden als lid van de jongste jeugd commissie,
het is niet veel werk en levert zeker voldoening
als je ziet hoeveel plezier de jongste jeugd
beleeft aan het hockey.

Trainingscoördinator
Afgelopen jaar was Jos van Kimmenaede de
hoofdtrainer van de club en gaf alle teams 1x
training op de maandag. Jos gaf hockeytraining
op een manier dat je niet alleen een bal en een
stick in de hand hebt. Zijn denkwijze was gericht
op inzicht en andere bewegingen om op die
manier de kunst hockey onder de knie te
krijgen. Naast Jos stond een jeugdtrainer,
hiermee was de bedoeling dat deze trainer van
Jos zou leren. Dit is toch niet zo uitgepakt als we
hadden willen zien. Eind van afgelopen seizoen
hebben we dan ook afscheid genomen van Jos,
helaas zaten we niet volledig op 1 lijn.
De tweede keer in de week werd door
jeugdtrainers en coaches gedaan. Er is een
trimhockeyteam dat door Bert Visscher getraind
wordt. En de keepers kregen 1x pw training. De
trainers maken naar mijn idee nog steeds
gebruik van de the hockeyfactory.
Komend seizoen hebben we Bas Riksen als
hoofdtrainer aangesteld. Bas is een clubman en
zal elk team vanaf D leeftijd 1x training geven.
Daarnaast hebben we actieve clubtrainers.
De ‘ballen’ blijft altijd nog een probleem, er zijn
nu 5 of 6 ballentassen die na elke training weer
gevuld dienen te worden.
Ik wil alle trainers enorm bedanken voor hun
inzet en hoop dat we er weer een mooi jaar van
gaan maken.
Vanessa Dries , trainerscoördinator

Ivo Rekker, jongste jeugd commissaris

Wedstrijdsecretaris
Sinds vorig seizoen heb ik de taken van Valesca
Boelens overgenomen als wedstrijdsecretaris.
Dit was behoorlijk wennen! Lisa, DWF, ik kon er
maar niet aan wennen.
Gelukkig was ik niet de enige die af en toe wat
problemen hiermee had. Elke week kwamen er
wel appjes, telefoontjes en mailtjes van
gefrustreerde coaches en scheidsrechters
waarbij het afronden van de administratie erg
moeizaam ging. Blijkbaar heeft de KNHB dit
aangevoeld, want halverwege 2019 heeft men
besloten over te gaan op een ander systeem
m.b.t. het DWF.
Het was voor iedereen even zoeken hoe dit
nieuwe systeem gebruikt moest worden. Echter

had iedereen dit razendsnel onder de knie, en
werden de DWF’s 1 voor 1 netjes ingevuld.
Wat mij opviel afgelopen jaar is dat iedereen
bereid is om te helpen, en wij als HCSO erg
flexibel zijn. Wedstrijden kunnen relatief
makkelijk verplaatst worden, en er zijn weinig
problemen geweest wat betreft de speeltijden.
Daarnaast viel op dat er regelmatig
opmerkingen werden toegevoegd op het DWF.
Dit was zowel positief, maar meerdere malen
ook negatief. Zowel verbale als fysieke
akkefietjes kwamen voorbij, met name aan het
einde van het seizoen. Soms zo erg, dat wij
(HCSO) ons moesten verantwoorden tegen over
de KNHB. Door het nu onder de aandacht te
brengen, hoop ik van harte dat we hier van
hebben geleerd en we aankomend seizoen
zonder grote problemen sportief kunnen
afsluiten.
Anouk Johannes, wedstrijdsecretaris

Zaalcommissie
Afgelopen seizoen hebben we 13 teams in de
zaalcompetitie gehad. 2 senioren, 2 jongste
jeugd en 9 junioren teams. We hebben
afgelopen jaar 2 zaalkampioenen gehad en de
andere teams hebben allemaal goed mee
gestreden en zijn bijna allemaal derde in de
competitie geworden. Het waren leuke
wedstrijden en geen enkel team is helemaal
weggespeeld.
Er is getraind in de Spont en in de Splitting. Dit
is allemaal prima verlopen. 1 team van een
andere vereniging heeft een grote puinhoop
achter gelaten in de kleedkamers van de
Splitting. Hier is bij de Bond melding van
gemaakt.
De opkomst van de zaaldiensten en
scheidsrechters is ook goed verlopen, wel is het
steeds moeilijker om weer mensen voor deze
diensten te regelen, mede omdat ze spelers zelf
ook hun competitie spelen. Ieder jaar is het
weer een uitdaging maar als iedereen een
beetje meewerkt, gaat het wel weer lukken.
Afgelopen seizoen hebben de trimhockeyers
meegedraaid in de zaaldiensten. Ik hoop

ook dit jaar weer een beroep op ze te mogen
doen.
Ook dit jaar hebben we gewerkt met een
digitale versie van het zaalboek, ik wil Thijs
hiervoor heel erg bedanken voor zijn inzet om
dit mogelijk te maken.

Afgelopen seizoen zijn er heel weinig
wijzigingen meer geweest na publicatie van het
speelschema, vanuit de Bond, die op ons van
toepassing waren. Dat is voorgaande jaren wel
heel anders geweest.
Samengevat betekent dit dat we een goed
zaalseizoen hebben gedraaid, vanuit het
oogpunt van de zaalcommissie.
Vanessa Dries en Ingrid Herbers
Scheidsrechters commissaris
Afgelopen seizoen hebben we alle jeugd- en
senioren wedstrijden weer van scheidsrechters
kunnen voorzien met het korps dat aan het
einde van het seizoen uit 40 actieve
scheidsrechters bestond.
Deze scheidsrechters hebben alle wedstrijden
van de junioren en senioren van arbitrage
voorzien.
Naast de scheidsrechters hebben de ouders van
de jongste jeugd de wedstrijden van hun
kinderen begeleid. Dit betrof 38
thuiswedstrijden, en daarnaast nog eens een
vergelijkbaar aantal uitwedstrijden.

Desondanks is dit niet echt een probleem
omdat de overige taken door de andere ouders
worden uitgevoerd.
Al met al weer een leuk en succesvol
arbitragejaar!
Het aantal scheidsrechters is iets toegenomen.
Vorig seizoen bestond het korps nog uit 36
actieve scheidsrechters, nu is dat gestegen naar
40 actieve scheidsrechters. Dit wordt
veroorzaakt doordat vorig jaar een
scheidsrechters cursus is georganiseerd
waardoor we voorzien zijn van 19 nieuwe
scheidsen. Desondanks is de trend dat het
aantal scheidsen hard daalt. Dit wordt
veroorzaakt door het dalende aantal spelende
teams. Ongeveer 90% van de spelende leden
van 14 jaar en ouder is scheidsrechter, echter
niet alle leden zijn actief scheidsrechter. Dit
wordt veroorzaakt door andere verplichtingen
zoals werk en school. Andere leden moeten
hierdoor vaker worden ingedeeld. Voor de
spelende leden van 14 jaar of ouder die nog
geen scheidsrechters examen hebben gedaan
zal het komende seizoen weer een cursus
worden georganiseerd, waardoor het korps
weer zal worden aangevuld. Echter is er ook
grote uitloop te verwachten, waardoor het
probleem eerder groter dan kleiner wordt.
De meeste scheidsrechters zijn ongeveer 4 keer
opgesteld, degene de vrijwillig vaker wilden
fluiten zijn tot ruim 8 keer ingedeeld. De
opkomst van de ingeplande scheidsrechters is
goed geweest, mede als gevolg van het feit dat
leden per mail geattendeerd worden op hun
fluitbeurt en deze ook moeten bevestigen. Niet
bevestigde fluitbeurten worden vooraf
nagebeld om te voorkomen dat er
niemand opkomt.
De begeleiding van de jongste jeugdwedstrijden
(E en F categorie) wordt door ouders
uitgevoerd. Hiervoor hebben weer een aantal
instructiemomenten plaatsgevonden. Naast
deze bijeenkomsten was er ook tijdens de
wedstrijden daar waar gewenst ondersteuning
op het veld aanwezig. In de meeste jongste
jeugd teams zijn meestal 2 of 3 ouders die de
spelbegeleiding uitvoeren. De overige
ouders vinden dit te spannend of moeilijk.
Hierdoor komt het vaak op dezelfde ouders aan.

Ivo Rekker, scheidsrechters commissaris
Vertrouwenspersoon
Nog niet binnen

Activiteitencommissie
Afgelopen jaar zijn er een aantal activiteiten
georganiseerd met behulp van verschillende
hockeyteams:
• Cadeautjes spel mbv Dames 1. Was een erg

•

•

•

geslaagde avond met veel animo vanuit de
jongste jeugd. Blijft altijd een topper qua
activiteit voor de jeugd
Kampeer weekend mbv meisjes D team.
Een van de activiteiten waar veel jeugd aan
mee doet en wederom een druk bezochte
activiteit. Dit jaar waren er zelfs t-shirts
gemaakt voor alle deelnemers.
Stamppot avond. Elk jaar starten we het
winter seizoen / zaal hockey met een
stamppot avond op de club. Er waren veel
gezinnen aanwezig en de lekkerste
stamppotten werden geserveerd.
Vriendjes en vriendinnetjes dag. Was een
erg mooie dag en werd goed bezocht.

Helaas is de familiedag aan het begin van het
seizoen niet doorgegaan. Het zou een
fantastische dag en avond zijn geworden maar
helaas waren er te weinig aanmeldingen.
Hopelijk gaat de familiedag dit jaar wel door
met genoeg deelnemers.

Qua activiteiten blijft het moeilijk om genoeg
vrijwilligers te mobiliseren om een activiteit te
organiseren. We hebben ervoor gekozen dat
teams zelf verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van 1 activiteit per jaar. Helaas is
het animo onder sommige teams om een
activiteit te organiseren laag en dus gaat de
betreffende activiteit niet door. We hopen dat
er dit jaar meer teams zijn die een activiteit
willen organiseren.
Derek Rodenberg
Klusteam
Het is alweer een jaar geleden we gestart zijn
met het Klusteam en dat er tijdens de ALV een
aantal vrijwilligers de hand op staken om hierin
deel te nemen, namelijk Niels & Tim de kant,
Thijs & Thijs, Arno Bakker en Jeroen Kamphuys.
De meeste leden / aanwezigen hier vanavond
hoeven wij denk ik niet te vertellen wat er het
afgelopen jaar door ons (het klusteam) is
gerealiseerd. Kijkt u maar eens goed om u
heen…

Voor diegene die het tóch gemist hebben, of
niet goed op te hoogte zijn, een kleine

samenvatting. Het klusteam heeft het afgelopen
jaar o.a. gezorgd voor een camera systeem,
kleedkamer, HCSO prullenbak, nieuwe
gordijnen, een water-tap punt, een nieuwe
opslag ruimte voor het materiaal, nieuwe
verlichting zowel binnen (LED) als buiten (spots
& sfeer), vlaggenmasten, een overkapping, een
compleet nieuw terras (in samenwerking met
Lokken), plantenbakken en statafel,
muziekinstallatie buiten en nog véél meer.
Daarnaast hebben wij binnen de bar en de
muren voorzien van een nieuw likje verf,
uiteraard in onze mooie clubkleuren.
Kortom er is veel geklust het afgelopen seizoen.
Mede door sponsoring van materialen hebben
wij het afgelopen seizoen ook ruimschoots
binnen het opgegeven budget kunnen werken.
Het klusteam is aankomend seizoen ook weer
aanwezig. Wij zullen zo veel mogelijk de
overlast tot een minimum proberen te
beperken. Klussen voor aankomende periode
zijn o.a. het realiseren van een afsluitbare
opslagruimte buiten voor het nieuwe terras,
betere verlichting bij binnenkomst / poort, het
verlagen van het trottoir randje bij de
parkeerplaats, en de parkeerplaats recht voor
de ingang degraderen tot NP-zone.
Ook zijn nieuwe klusliefhebbers hartstikke
welkom binnen ons team!
Dus heb je 2 rechterhanden, en wil je graag
kunnen bijdragen in / rondom het clubgebouw
van HCSO? Geef je dan op bij één van onze
leden.
Namens het klusteam, Thijs Blaak
HCSO nieuwsbrief en PR
Het maken van de maandelijkse nieuwsbrief
blijft leuk! Ik verzamel het materiaal en Jordi
maakt hier telkens weer wat moois van.
Maandelijks leveren leden (en hun ouders)
leuke foto’s en verslagen aan. Dit materiaal
wordt ook regelmatig door ons van Facebook
“geplukt”. Blijf dus schrijven en mailen!!
Commissies gebruiken de nieuwsbrief voor het
verspreiden van hun informatie. Daarnaast
gebruiken we onze nieuwsbrief om onze
sponsors onder de aandacht te brengen op de
bijgesloten sponsorpagina. Immers mede door

deze sponsors kunnen wij onze mooie sport
blijven spelen.
Voor de PR maken we veelvuldig gebruik van
Facebook. Hierop worden wedstrijden,
activiteiten en ander nieuw aangekondigd.
Naast de openbare Facebook pagina kent HCSO
ook een besloten Facebook groep, hier worden
regelmatig foto’s en verslagen door leden (en
ouders) geplaatst. Ook deze groepspagina
wordt veel bezocht, top!
Wekelijks vragen we de Nieuwsbode om ons
thuisprogramma in hun krant te plaatsen en
verwijzen we naar de wedstrijdinformatie op
onze website. Daarnaast plaatsen zowel de
Nieuwsbode als de Kanaalstreek meestal onze
kampioensfoto’s. Er moet uiteraard wel plaats
zijn, adverteerder en ander belangrijk nieuws
gaan uiteraard voor. Deze informatie en foto’s
worden kosteloos door beide kranten geplaatst.
Heb je leuk/belangrijk nieuws voor de
nieuwsbrief? Mail dan naar redactie@hcso.nl.
Vriendelijk groet, Lineke Schrik
Webteam
Het afgelopen jaar is er zowel off- als online
veel veranderd. Zo hebben wij begin dit seizoen
(in goed overleg) afscheid genomen van Mark
de Groot, die jarenlang de rol als webmaster
vertolkt heeft voor HCSO. Ivo Rekker & ikzelf
hebben deze taak van hem overgenomen.

teaminformatie, uitslagen, trainingstijden,
sponsorinformatie en nog veel meer worden
automatisch zichtbaar op de website, en de
diverse commissies kunnen zelf de inhoud van
de website aanpassen.
Ondanks een paar kleine ‘kinderziektes’ is de
overgang op deze omgeving redelijk
probleemloos verlopen. De website heeft een
nieuwe vormgeving gekregen (meer van deze
tijd) en alle leden kunnen (en moeten!) nu
gebruik maken van de LISA App, en kunnen ook
inloggen op de website. Hierdoor zijn
persoonsgegevens beschermd conform de
nieuwe privacywetgeving. . Deze handige app is
geschikt voor zowel iOS als Android devices.
Hierin kunnen zij precies terug vinden wanneer
er getraind wordt, afmelden voor een bepaalde
training, zien wat de wedstrijd data zijn,
wanneer men is ingedeeld om te fluiten en nog
veel meer. Trainers / Coaches kunnen hierin
bijvoorbeeld direct zien hoeveel afmeldingen er
zijn, aanwezigheidsinformatie aanpassen, en
ook heel makkelijk spelers op het
wedstrijdformulier zetten.
Door de koppeling met het DWF (Digitaal
wedstrijd Formulier) van de KNHB kunnen
scheidsrechters direct via één klik op de knop
het wedstrijd formulier openen, spelerslijsten
bekijken en de eindscore invullen.
Het komende seizoen willen we gebruiken om
e.e.a. online te stroomlijnen en te
perfectioneren op het online gebied. Denk
hierbij aan betere integratie van de website /
app, het verwijderen van bugs etc etc.
Webteam HCSO, Thijs Blaak en Ivo Rekker

Ook zijn we vanaf begin dit seizoen overgegaan
op een totaal nieuwe website van LISA. De
website is helemaal geïntegreerd met ons
bestaande ledenadministratiesysteem,
waardoor het beheren van de website veel
minder tijd kost. Wedstrijdschema's,

Materiaalcommissaris

Afgelopen hockey seizoen is er wat nieuw
materiaal bestelt voor de keepers en dat zal
komend jaar ook zeker gebeuren. Veel van de
keepersmaterialen dat op reserve ligt is
namelijk, gedateerd of versleten en om het
leuk, maar vooral veilig voor onze doelhelden te
houden zal een groot gedeelte van het budget
voor materialen dit jaar ook weer opgaan aan
spullen voor de keepers.
Afgelopen binnen seizoen zijn er een 20 tal
nieuwe binnenballen gekocht, waarvan de helft
volgens mij al weer mist jammer genoeg!!! Dit
zal dit jaar weer aangevuld worden om ervoor
te zorgen dat er ook binnen getraind kan
worden in de winter.
Daarnaast staat binnenkort het opruimen van
het rommelhok op de planning zodat alle
materialen die gebruikt worden voor de
trainingen en door de keepers makkelijk te
pakken zijn, maar vooral ook
weer makkelijk netjes op te ruimen zijn.
Peter Beens
Acties voor extra inkomsten
In het seizoen 2018-2019 zijn er weer diverse
acties geweest om extra geld in het laatje van
de clubkas te brengen. We hebben onder
andere de volgende acties gedaan:
• Grote Club Actie: € 734,40
• Kerststollen: € 1184,50 (herinrichting
terras)
• Rabobank: € 816,72 (cursus 1 e hulp
vrijwilligers en aanschaf materialen om
kennismaken hockey)
• Poiesz: € 891,00 (investeren behoud
clubhuis en hockeyclinic)
• Secret Forest Festival: € 1150,00
NB Samenloop voor Hoop: € 1816,03 (echter dit
ging ten goede aan het KWF)
Hedi Bos

Sponsorcommissie
Sinds seizoen 19/20 word de zorg voor
sponsoring gedragen door Kristian Scheven en
Tim de Kant. Nieuwe gezichten is in onze ogen
een nieuwe visie.
Sinds wij deze taak hebben opgepakt zijn wij
aan de slag gegaan met brainstormen, hier is
een lijst uitgekomen met te benaderen
bedrijven waarvan wij denken dat deze geschikt
zijn voor sponsoring van onze hockeyclub.
Ook bieden wij sinds de overname nieuwe
mogelijkheden voor de sponsoren, er is nu
buiten jaarlijkse verlenging ook de mogelijkheid
om voor 3 of 5 jaar te tekenen. Wij zien dit als
een goede kans voor de club om sponsoren
langer vast te houden, ook is het voor de
sponsor goedkoper om voor meerdere jaren te
tekenen.
Buiten nieuwe mogelijkheden binnen de
bestaande sponsorsoort hebben wij sinds dit
seizoen ook een Hoofdsponsor, Namelijk
Cloud24 uit Emmen.
Naast hoofdsponsor liggen er nog meer plannen
om uit te werken, waar wij dit seizoen mee
bezig zijn en blijven. Desbetreffende opties
zouden per volgend seizoen in werking gaan.
Vanaf volgend seizoen is het niet alleen
mogelijk om als bedrijf de club te sponsoren.
Wij zijn namelijk bezig met het ‘Club van 50’
concept. Dit houd in dat iedereen voor €50,één van de vijftig plekjes op een bord kan kopen
en hier een tekst, foto of boodschap naar wens
op kan laten zetten. Dit bord wordt elk seizoen
vernieuwd.
Sinds de overname hebben wij de volgende
sponsoren bij ons kunnen voegen:
• Cloud24 (Hoofdsponsor)

•
•
•

J&amp;D Kitservice
PBT Tegelzetters
Revoort Sloopwerken (Shirtsponsor)

De Sponsorcommissie,
Tim de Kant & Kristian Scheven

Nieuwe leden werven
Er zijn nog diverse activiteiten geweest om
nieuwe leden te werven/ bekendheid te
kweken namelijk:

•
•
•

De Vriendjes- en Vriendinnetjes dag op 26
sept 2018 tijdens de nationale sportweek
van het
NOC*NSF
De Sportdagen (26 April en 13, 18 en 20
Juni) in samenwerking met Welstad en
mede mogelijk gemaakt door Melle, Danny,
Floor Jasmijn en Amber
Leer- en Doemarkt

ongeveer € 5600, 00 ingekocht en de opbrengst
komt volgens de laatste begroting uit op goed
10.000 euro.
Met dank aan de bedrijven BijThijs, Jumbo en
Sligro is het clubhuis het hele jaar voorzien van
voorraad.
Het overgrote deel van de betalingen gebeurt
nog steeds met de pin (zo’n 75%) en voor
ongeveer 25% gaat per kas. Hedi Bos
Penningmeester
Het seizoen 2018-2019 en mijn 6e jaar als
penningmeester is inmiddels ten einde. Dit
seizoen hebben we te maken gehad met een
prachtige verbouwing van ons clubhuis. Dit
heeft natuurlijk het een en ander gekost, door
de kluscommissie zijn die kosten aanzienlijk
minder geweest dan verwacht. We hebben dit
jaar vanwege de vele acties zoals de Grote
Clubactie, verkoop kerststollen, Poiesz actie en
het Secret Forest Festival extra inkomsten
weten te genereren. Echter heeft de
verbouwing van het clubhuis hiermee wel geleid
tot een verlies van +- € 3.000,-. De
kascommissie zal haar bevindingen over het
afgelopen jaar delen op de ledenvergadering.
Ook zal ik een verdere toelichting geven op de
cijfers en de begroting.

Hedi Bos

Voor de komende jaren is er echter meer
tegenwind verwacht. De inkomsten uit de
contributie lopen terug door het aflopende
ledenaantal. Ook hebben we de huidige acties
nodig om de begroting draaiende te houden.
Maar ik verwacht dat als we goed op de kosten
blijven letten we de club zeker nog een paar
jaar draaiende kunnen houden.

Ledenadministratie
In de loop van seizoen 2018-2019 zijn er 19
nieuwe leden ingeschreven. Helaas zijn er
afgelopen seizoen ook 26 afmeldingen geweest.
De afmeldingen zijn divers. Per 1-7-2019 zijn er
158 leden.

Tevens ben ik momenteel het langst zittende
bestuurslid en heb ik er daarom voor gekozen
om na het komende jaar (7 jaar!) het stokje
over te dragen. Ben jij degene die ik het
komende jaar de kneepjes van het vak kan
leren? Kom vooral langs op de ALV en laat van
je horen!

•

Marlies de Jonge
Met vriendelijke groet, Lisanne Herbers
Inkoop/Verkoop
Net als voorgaande jaren gaat de inkoop zo’n 1x
over de kop (sep 2018 – sep 2019). Er is voor

Kascommissie
Samen met Mariska de Klerk hebben we de
kas/boekhouding gecontroleerd. Marlies heeft

een mooi boekhoudprogramma waarin ze alles
genummerd en nauwkeurig boekt. Daarnaast
bewaart ze haar fysieke bankafschriften en
originele facturen zorgvuldig. We hebben geen
vreemde zaken geconstateerd. Wel valt ons op
dat er diverse acties met diverse doelen zijn
georganiseerd. Veelal zijn de beoogde doelen
niet gerealiseerd en is de opbrengst gebruikt
om andere tekorten weg te werken. Wanneer
deze acties wegvallen of niet meer worden
georganiseerd, zal er een negatief resultaat
ontstaan. Voor ons allen een puntje van
aandacht. De kascommissie vraagt de
vergadering het bestuur decharge te verlenen.
Lineke

