
 

Conceptnotulen Algemene ledenvergadering 31-10-2019 

 

1. Opening 20.09 uur 

De voorzitter opent, heet de aanwezigen welkom en heeft  de aanwezigen gevraagd de 

presentielijst te tekenen. Een bijzonder welkom aan de aanwezige leden van verdienste.  

2. Ingekomen stukken 

Afmeldingen: 

- Marnix Bakker 

- Familie Koopmans-Klein 

- Eric en Aja de Boer 

- Jaap Zandbergen 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29-10-2018 

De conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 29-10-2018 worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

4. Terugblik seizoen 2018/2019 

Middels een Kahoot quiz wordt een korte terugblik op het afgelopen seizoen gedaan.  

 

5. Vooruitblik beleidplan 

Voor 2020-2024 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld 

Twee bijeenkomsten zijn gepland 

Jeugd wordt bevraagd (zetten we studenten voor in) 

 

Doel:  

MHV viert in 2031 zijn 100-jarig jubileum als een financieel gezonde en duurzame club 

 
Motto:  

Sportief, positief en plezier voor iedereen 
 
Visie: 

- MHV biedt hockey in een positief klimaat, waar plaats is voor iedereen die 
wil hockeyen.   

- MHV wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen en verblijven  
en waar je graag bij wilt horen.   

- MHV biedt hockey in een veilig (sport)klimaat. 
 
 
 



 
Uitdagingen voor de toekomst:  

- Financieel gezond:  
Accommodatie 
Investeringen in duurzaamheid 
Sponsoren: behoud en werving 
Doel: contributie betaalbaar houden voor iedereen 

-  Ledenbestand: 
Aanwas jeugdleden 
Behoud en uitbreiden seniorenleden 
Doel: stabiele vereniging met stabiele organisatie 

 
 

6. Financiën 

Afgelopen jaar 2018/2019: 

De penningmeester licht de financiën toe van afgelopen seizoen: 

-  Er zijn iets meer kosten voor de training senioren ontstaan. Dit komt omdat er trainers zijn 

aangesteld bij H1 en D1.  

- Slimmer omgaan met de kosten en afschrijvingen: 

Voorwerk is gedaan, voor komend seizoen is dit opgenomen in de begroting 

- Administratie 100% digitaal is gelukt.  

 
Begroting 2019/2020: 

De penningmeester presenteert de begroting voor 2019/2020: 

- Simpeler dan afgelopen jaar 
- Druk op contributie jongste jeugd; verdient aandacht voor continuïteit 
- Investeren in training en begeleiden senioren 

- Uitbouwen succes sponsorcommissie 

- Uitbouwen succes kantinecommissie 

- Begroot resultaat is marginaal positief; ondanks extra investeringen 

 
Doelstellingen penningmeester 2019-2020: 

- Verwerken opmerkingen kascommissie in administratie 

- Versimpelen budget 
- Terugbrengen van de bankkosten 

- Inkomsten en uitgaven kantine volledig inzichtelijk 

 

Contributie 2020/2021: 

De penningmeester  vraagt namens het bestuur ter stemming of er, indien nodig, met 

betrekking tot de contributie voor 2020/2021 boven op de jaarlijkse indexatie een 

contributieverhoging van €2,00 per lid per periode gedaan mag worden.  

De ALV spreekt zijn toestemming uit. 

  

 



7. Verslag kascommissie 

De kascontrole is gedaan door Jos Groen en Albert van Leuveren. Er is door hen décharge 

verleend op 31-10-2019. Ze hebben alles kunnen inzien. De saldi kwamen overeen met de 

administratie.  

- Er is nu inzicht in de inkomsten en uitkomsten van de kantine 

- Herleiden van inkomsten als jeugdkamp etc. Dat is nu inzichtelijk 

- Projecten als club van 50 etc gaan nu via de winst en verlies rekening. Voor komend seizoen is 

het wenselijk dat dit anders gaat. 

 

8. Kantinecommissie 

- Beleid schoonmaak is in de maak en wordt komend seizoen verder opgepakt. In ieder geval 

zijn er beter lijnen met Asito. Daarnaast wordt er gekeken hoe MHV datgene wat Asito niet op 

pakt, kan schoonmaken en schoonhouden.  

- Beleid verantwoordelijkheid bar (vrij, za, zo) is gemaakt en loopt. Schoonmaak blijft een 

aandachtspunt en wordt opgepakt. 

- Nieuwe medewerkers op de zaterdagen: Rutger, Cloë en Celine 

- Gezonde kantine: de scan door Teamfit is nog niet gedaan en wordt dit seizoen opgepakt. Wel 

zijn er al aanpassingen in het assortiment doorgevoerd en loopt de actie met het 

buisjessysteem nu voor de tweede keer. 

- Bouwaanpassingen: er worden op dit moment bouwaanpassingen gedaan in de berging en 

keuken. (oa. Een afgesloten ruimte voor spullen en een vaatwasser). De club van 50 heeft voor 

een financiële bijdrage gezorgd. Overige grotere plannen staan nu op een lager pitje in 

verband met de kosten van een nieuw veld. 

- Uitbreiding clubhuiscommissie met Nienke Bouman en Joen-Hen Tjong.  

 

9. Technische commissie 

Terugbik:  

- Afscheid genomen uit TC: Olaf Agterbosch, Sandra  Bonenberg, Margarete de Jong en 

Bram Alter 

- Nieuwe leden: Gineke Koopmans (lijncoördinator Jongste Jeugd), Eric de Boer 

lijncoördinator Senioren) 

- Nog openstaande vacatures 

- Maarten Salverda officieel aangesteld als hoofdtrainer 

- Teamindelingen en trainingsschema seizoen 2019-2020.  

- Nieuwe trainerscursus, wederom 10 nieuwe gediplomeerde jeugdtrainers; 

-  D1 eigen trainer en coach: Albert- Jan Vaartjes 

-  H1 eigen trainer en coach: Rob Hupkens  

- HockeyPraktijk wordt steeds beter door trainers toegepast.  

- Vacature: materiaalcommissaris is ingevuld 

- Beleidsplan TC vernieuwd. 

- Meer trainingsruimte in de zaal. 

 

 



Vooruitblik: 

- Basistechniek nadrukkelijk verbeteren.  

- Uitvoering HockeyPraktijk verder gestalte geven.  

- Door goed gebruik HockeyPraktijk en LISA meer transparantie voor selecties; 

- Structureel verbeteren trainingsaanpak en discipline trainers -> effectievere training; 

aanzet gegeven tijdens trainersbijeenkomst; 

- Hoofdtrainer blijft naast training geven ook coach MHV trainers  

- ‘Midterm’ toetsing Technisch beleidskader; 

- Betere ondersteuning door materiaal; bijv. videotoren; 

- Aanschaf nieuwe mobiele doeltjes 

- Aandacht blijven vragen voor ledenwerving 

- Streven naar 2  Dames- en 2 Heren seniorenteams (naast Vet. A en Dames 2), inclusief 

adequate coaching! 

- We hebben de toezegging voor 50% meer trainingsruimte in de zaal 

 

10. Benoeming bestuur 

De voorzitter neemt namens het bestuur afscheid van Paul Gerard en Nienke Feenstra en spreekt een 

woord van dank uit. Nienke heeft zich jarenlang zeer verdienstelijk ingezet voor de club. Harald 

benoemt haar namens het bestuur tot lid van verdienste en speld haar het bijbehorende versiersel op.  

De voorzitter vraagt de ALV akkoord te gaan met de benoeming van Harm Bruins Slot. Er wordt 

unaniem ingestemd met de benoeming met Harm Bruins Slot. De voorzitter heet Harm van harte 

welkom in het bestuur en benoemd de verdeling van de zetels.  

Voorzitter Harald Dinkelberg  2021 

Vice Voorzitter Olaf Agterbosch 2020 

Penningmeester Wouter Renkema  2021 

Technische zaken Harm Bruins Slot 2023 

Secretaris  Aja de Boer 2021 

PR/communicatie vacature  

Algemene zaken Marlene Hulzebos  2021 

 

11. Ik moeding aan 

Jos Groen vertelt de ALV over hoe het er voor staat met Ik Moedig aan: 

 

Algemeen: 

- Referentie case KNHB 

- We hebben een half jaar als best practice gestaan bij de KNHB. 

- Bijdragen aan sessies  

- Ouderavond nieuwe leden 

- Sport akkoord Meppel 

Ik moedig aan is opgenomen in het sport Akkoord Meppel.  

- Oprichting Stichting Ik Moedig Aan 

- Bestuur: Jos Groen, Alida Dienaar en Marianne Algra 

- Begroting van ongeveer 3000 euro per jaar.  

- Twee grote sponsoren qua geld en een grote sponsor in natura.  



 

Thema “de scheidsrechter” 

- Scheidsrechter avond met Yolande Brada, die zo onder de indruk was over dit project dat ze als 

dank en ondersteuning een doos met fluitjes en setjes met kaarten heeft opgestuurd. Jos 

overhandigd dit aan de voorzitter van de TC.  

- Quick reference guide op zaterdag thuis/uit 

- Oranje polo en instructie/steun bij “situaties” 

- Hesjes voor de scheidsrechters om de scheidsrechters een extra steuntje te geven 

- Polsbandjes voor ouders en kinderen 

- Kleedkamergesprekken 
 

12. Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie stelt zich aan de hand van foto’s voor.  
Er is een wisseling van qua voorzitter geweest. Richard Bruins heeft het stokje overgedragen aan 
Robert van Büseck. 
 
Doelstelling: 

Primair:  
Generen van extra (financiële) middelen voor MHV bij het (lokale) bedrijfsleven en instellingen. 
Sponsoring kan zowel financieel als in natura. 
 

Voorwaarde: 
- Professionaliteit borgen in de uitstraling van bedrijven in en om de velden van MHV door 

nette boarding en positiviteit  
- Stimuleren van reciprociteit van leden naar sponsoren (“wederdienst”) 

 
Status sponsoren: 

- Aantal sponsoren:       76 
- Budget:  €  24.825 
- Gerealiseerd: €  22.200 
- Lopend:  €    2.625 

 
 
Focus 2020: 
 

Analyse: 

- het aantal sponsoren en het budget groeit, echter 

- er is relatief weinig binding tussen sponsoren en de club, de leden en de sponsoren 

onderling. Dit is een potentiële bedreiging bij verlenging van sponsorcontract 

- het aantal MHV leden groeit, dus club interessanter 

- hockeypubliek is voor veel lokale ondernemers een interessante doelgroep (relatief hoog 

besteedbaar inkomen) 

- sport heeft een hoog MVO gehalte, dus kans! 
 

Doel 2020: 

- vergroten sponsoropbrengst met 10% 

- bouwen van een Business Community 

- verbeteren sponsoruitstraling in en om het veld, bijv. “bordenwasprogramma” 

- vergroten betrokkenheid tussen leden en sponsoren (bijv. sponsor clinic) 

- vergroten van betrokkenheid tussen sponsoren onderling (bijv. sponsor safari) 



 
13. Stichting Vastgoed 

Arend legt namens de stichting vastgoed de cijfers van deze stichting toe. De inkomsten zijn gelijk 

gebleven. 

De uitgaven: 

- Op onderhoud zijn meer kosten gemaakt. Dit komt hoofdzakelijk door de succesvolle 

diepte reiniging die is gedaan om het semi-veld beter en anger bespeelbaar te maken. 

Tevens is er een trekker afgeschreven welke over 10 jaar wordt afgeschreven. 

- Bij de begroting voor 2019/2020 zijn de nieuwe dugouts meegenomen die afgelopen 

zomer zijn geplaatst.  

- Olaf Agterbosch vraagt of de opbrengst van de oude trekker meegenomen is in de cijfers? 

Arend legt uit dat dit voor wordt meegenomen in de cijfers van het seizoen 2019-2020 

omdat de opbrengst van de verkoop van €300 in dit huidige seizoen is gebeurd.  

- Stichting vastgoed heeft met toestemming van het bestuur, PlannING in de hand genomen 

om het proces van de aanleg van het nieuwe veld te begeleiden. De voorkeur is 

uitgesproken voor een waterveld mits dit mogelijk is.  

Arend biedt namens stichting vastgoed een nieuwe vlag van MHV aan de voorzitter aan! 

14. Lustrum 2021 

Voorstel: 18e Lustrum in 2021 ter ere va het 90e jarige bestaan en opening nieuw veld 

combineren. 

Organisatoren gezocht waarvoor de voorzitter ter plekke een oproep doet.  

 

15. Rondvraag en Sluiting 

Tot slot: 

- 20 november: avond tbv ontwikkeling beleid 

- 4 januari: nieuwjaarsreceptie 

- 18 maart: avond tbv ontwikkeling beleid 

 

Rondvraag:  

- Manon Bruins: is het mogelijk dat het scorebord gemaakt wordt:  Het bestuur is het er 

mee eens en pakt dit op.  

- Eric Rous: Zouden we als club nog meer naar buiten kunnen treden? Denk aan bijv. de 

krant. Bijvoorbeeld met de sponsoring:  Dit is een wens van het bestuur. Er gebeurd op dit 

al meer dan zes jaar geleden en we zijn nog op zoek naar een voorzitter van de commissie 

PR en communicatie. Richard Bruins noemt dat het mooi zou zijn als dit nog meer vanuit 

de leden en teams komt. Astrid de Wal vult aan dat dames 1 wekelijks in de krant staan 

doordat ze tekst aanleveren. Olaf Agterbosch gaat vanuit het bestuur hier meer aandacht 

aan te besteden de komende tijd. Alida Dienaar vult aan: we zijn allemaal ambassadeur en 

kunnen een steentje bijdragen door op social media berichten te liken en delen.  

Verder zijn er geen vragen. De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de 

vergadering.   



Einde vergadering  21.50 uur 

 


