Notulen ALV maart 2022

1. Opening
Voorzitter Guus Govaart opent om 19:30 uur de vergadering en heet eenieder
welkom. De concept agenda wordt besproken en gevraagd of er nog toevoegingen
zijn of opmerkingen. Die zijn er niet dus de agenda is bij deze vastgesteld.
2. Notulen vorige vergadering.
De notulen zijn voorafgaand gedeeld met de leden. Er zijn geen vragen of
opmerkingen waardoor de notulen unaniem akkoord worden bevonden
3. Jaarverslagen commissies
We hebben een bijzonder jaar gehad met oog op Covid. Veel commissies hebben
hierdoor stilgelegen op een aantal na. Hierdoor hebben de commissies aangegeven
geen behoefte te hebben om input te leveren voor de ALV. Ondanks dat we geen
input hebben ontvangen willen we toch benoemen dat de Hockeytafel alles op alles
heeft gezet om de Corona tijd goed door te komen en heeft de Corona Commissie
ervoor gezorgd dat dit mogelijk werd gemaakt. Ook de scheidsrechterscommissie
heeft niet stilgezeten en is bezig met een flinke inhaalslag. In het bijzonder willen we
de Corona Commissie bedanken voor de super prestatie die zij de afgelopen 2 jaren
hebben geleverd aan de club. Dit is ook niet onopgemerkt gebleven bij de GGD want
zij hebben ons benaderd om onze club een mega compliment te geven over het
gevoerde beleid met als gevolg weinig besmettingen en toch open zijn.
4. Financieel Jaarverslag 2020-2021.
Onze penningmeester Robbert van Etten neemt de aanwezige mee door dit verslag
wat op voorhand gedeeld was met de leden. De ontwikkelingen rondom Covid
hebben effect op het resultaat. Dit hebben we te danken aan onze trouwe leden
waarmee we contributie hebben weten te behouden. Mede door het aanvragen van
subsidie hebben we een financieel gezond jaar kunnen afsluiten. Een eigen
vermogen van 94% en een gezonde cashpositie. Een aantal uitgaven hebben we niet
kunnen doen op bijvoorbeeld hockeyontwikkeling. Het bestuur stelt dan ook voor
om een deel (€ 6.500,-) van de resultaatbestemming voor opzet hockeyschool te
reserveren en het overige deel (€ 4.484,-) toe te voegen aan het eigen vermogen.
De aanwezigen stemmen hier unaniem mee in.
5. Kascontrole commissie 2020-2021
Na afronden jaarrekening heeft er een controle plaats gevonden door de
kascommissie. Remco Heus en Jan van Doorn hebben uitgebreid gecontroleerd en
afgetekend zonder bijzonderheden. Dank voor de prettige samenwerking. De
aanwezigen leden stemmen hier unaniem mee in.
6. Inhoudelijke & Financiële decharge bestuur voor seizoen 2020-2021.
Vraag is of jaarcijfers, controle kascommissie akkoord bevonden zijn en of leden
algeheel decharge verlenen. Deze stemming is aangenomen en het bestuur is

gedechargeerd voor het afgelopen jaar.
7. Aftreden bestuursleden:
Manon Uijtdehaag (herkiesbaar) en Wim van Broekhoven (niet herkiesbaar).
Wim van Broekhoven is niet herkiesbaar. Guus bedankt Wim namens het bestuur
voor de afgelopen 7 jaren waarin Wim zich heeft ingezet voor de club.
Manon Uijtdehaag verteld kort waarom ze haar bestuursperiode zou willen
verlengen waarna zij door de aanwezige leden unaniem wordt herkozen.
8. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden
Erik Remmelzwaal stelt zichzelf kort voor waarna er gestemd kan worden. De
aanwezige leden stemmen unaniem akkoord waarna Guus Erik welkom heet in het
bestuur.
9. Ambitieplan 2021-2026
Guus neemt de leden mee in ons ambitie plan van de afgelopen 5 jaren waarin
zichtbaar wordt (zie sheet) dat we een heel eind zijn gekomen.
Waar staan we nu:
Er is heel veel op orde gekomen in de afgelopen periode. Op hockeyontwikkeling zijn
nog veel stappen te maken. Corona heeft ook HCZ hard geraakt. Ontwikkeling
hockeyers & teams, opleiding scheidsrechters, ledenaantal en financieel
We hebben een enquête onder onze leden gehouden met een mooie respons van
109 volledig ingevulde en 39 gedeeltelijk ingevulde enquêtes. Zeer waardevolle
input!
- 80,6% heeft het naar de zin bij HCZ, 13,2% is neutraal.
- Gevoel van waardering en aandacht te krijgen scoort wat lager
- Leden zijn overwegend positief over coach en trainer, maar inhoud trainingen
mag uitdagender
- Advies leden: focus op ledenbehoud, en –werving en op 3e plek technisch
kader/coaches/trainers
- Bij HCZ willen we naast hockey vooral feestjes, borrels en bootcamp/fitness
- Het lange termijnbeleid is onbekend voor de meeste leden
- De HCZ App is het favoriete middel voor informatievoorziening
- 55% vindt dat iedereen binnen HCZ-vrijwilligerswerk moet doen. 59% vindt dat
er te weinig vrijwilligers zijn. Maar slechts 10% wil zélf meer doen en 17% wil
zelfs minder doen.
Waar willen we staan over 5 jaar:
Een goedschalige familieclub met circa 500 leden. Dé club voor Gemeente Moerdijk
& randgemeenten. Hoogwaardige hockeyopleiding voor maximale benutting
persoonlijke kwaliteiten Goede balans tussen sportief en gastvrij/plezier
Multi-generatievriendelijk.
Tot slot bedankt Guus alle vrijwilligers die op de achtergrond en de voorgrond
bergen werk hebben verzet tijdens de Corona periode. Respect & Dank!

De aanwezige leden stemmen unaniem voor het besproken ambitieplan.
10. Vaststellen begroting 2021-2022.
Robbert neemt ons mee in de begroting welke op voorhand gedeeld is met de leden.
De uitgangspunten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Er is ruimte gecreëerd voor een
ambitieplan m.b.t. hockeyontwikkeling. Vrijwilligers zijn en blijven hard nodig om
samen onze ambities te realiseren. De benodigde investeringen zijn verwerkt. Totaal
van de begroting + Euro. 3.528. Een evenwichtige begroting voor voortzetten
financieel duurzaam beleid.
Stemming voor begroting is unaniem akkoord.
11. Nieuwe statuten HCZ.
De algemene ledenvergadering van de KNHB heeft op 5 juni 2021 ingestemd met het
nieuwe bindingsmodel van de KNHB en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de
statuten. Daarnaast zullen de statuten moeten worden aangepast in verband met de
invoering van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen. Als gevolg hiervan moet ook
HCZ haar statuten wijzigen. Hier zijn we mee bezig in samenwerking met een notaris
en de bond.
12. Rondvraag
V: Attila Drinóczy vraagt aan het bestuur of het rookbeleid op zondag opnieuw in
stemming gebracht kan worden.
A: Guus geeft aan dat we kort voor de Covid in de ALV hebben besloten een rookvrije
club te worden op zowel de zaterdag als op de zondag. Dé trend bij alle sportclubs
en in het bijzonder het hockey is om rookvrij te worden. Wij vinden als bestuur het
dan ook niet passend om dit opnieuw in stemming te brengen.
V: Rachel Brocklebank geeft aan zich te storen aan de communicatie en dan in het
bijzonder aan de communicatie vanuit de TC. Ze zou het op prijs stellen te weten wie
er achter de TC zit en geeft aan het vervelend te vinden om antwoord te krijgen van
de TC waarin is ondertekend namens de TC.
A: We nemen deze opmerking mee. Dank
V: Rachel Brocklebank geeft aan dat er te weinig waardering is voor de vrijwilligers
wat met name in de communicatie zit.
A: We nemen deze opmerking mee. Dank

V: Marijn de Korte vraagt hoe of wat betreffende de slechte verlichting op veld 2. Er
zijn kapotte lampen waardoor het zicht slecht is.
A: We zijn als club hierbij afhankelijk van de gemeente en zijn dan ook in gesprek
met ze hierover. Dit duurt langer dan wenselijk maar het blijft onze aandacht
houden.
V: De sproeiers zijn drama. Gaat hier nog wat mee gebeuren?
A: Nieuwe sproeiers zijn besteld.
13. Sluiting
Om 20:57 uur eindigen we de ALV. Guus dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en
voor de inspanningen van het afgelopen jaar.

