
Notulen ALV 20-12-2022 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Guus Govaart is afwezig. Laura neemt tot en met de pauze waar als zijnde 

vice voorzitter en opent om 18:47 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 

Kim de Haas geeft namens de hockey tafel kort verslag van het afgelopen jaar. Kim 

neemt de leden mee in de werkzaamheden van de hockeytafel waaronder de contacten 

die ze hebben met de coaches en ouders om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt 

binnen de teams. Ze hebben ook een aantal keer een geslaagde vriendjes dag 

georganiseerd.  Hockeytafel doet tevens een oproep om handjes die kunnen helpen in 

de hockeytafel. 

Kim de Haas neemt de leden ook mee in de scheidsrechterscommissie. Taken van 

deze commissie zijn gesplitst in het plannen van scheidsrechters en het opleiden van 

de jeugd tot scheidsrechters. Beide loopt goed. Alles valt of staat met de inzet én 

opkomst van onze scheidsrechters en van vrijwilligers. Ook hier zijn handjes nodig 

waar Kim een oproep voor doet. 

 

4. Financieel Jaarverslag 2021-2022.  

Onze penningmeester Robbert van Etten neemt de aanwezige mee door dit verslag 

wat op voorhand gedeeld was met de leden.  

Er is € 3.529 begroot met een resultaat van € 6.851,-. De zaalhockey heeft negatief 

gedraaid wat te maken heeft met COVID waardoor deze contributie niet in rekening is 

gebracht door de club. Er is een negatief resultaat van -€ 5.319,-op sponsoring wat te 

maken heeft met onze verenigingsmanager die vanuit onze hoofdsponsor betaald 

wordt. Aan de kostenkant is de huur lager en is het debiteurensaldo hoger.  

 

Er is wat commotie rondom deze cijfers wat mede te maken met het gegeven dat er in 

de jaarrekening geen splitsing is van de technische beleidskosten en in de begroting is 

deze wel uitgesplitst. Het lijkt hierdoor alsof de jaarrekening afwijkt van de begroting.  

Robbert geeft nadere tekst en uitleg.  

De leden vragen om in de toekomst het verwacht resultaat toe te voegen aan de 

jaarrekening en om altijd de technische beleidskosten uit te splitsen. Bestuur bedankt 

leden voor deze tip en neemt dit mee.  

 

5. Kascontrole commissie 2021-20212 

Na afronden jaarrekening heeft er een controle plaats gevonden door de 

kascommissie. Sander Musch en Jan van Doorn hebben uitgebreid gecontroleerd en 

afgetekend zonder bijzonderheden. Dank voor de prettige samenwerking. De 

aanwezigen leden stemmen hier unaniem mee in onder voorwaarden dat er een 

splitsing van de technische beleidskosten wordt nagestuurd aan de leden. Hier gaat het 

bestuur mee akkoord. 



 

 

 

6. Inhoudelijke & Financiële decharge bestuur voor seizoen 2021-2022.  

Vraag is of jaarcijfers, controle kascommissie akkoord bevonden zijn en of leden 

algeheel decharge verlenen. Deze stemming is aangenomen onder voorwaarden dat er 

een splitsing van de technische beleidskosten wordt nagestuurd aan de leden waarmee 

het bestuur is gedechargeerd voor het afgelopen jaar. 

 

7. Aftreden bestuursleden:  

Guus Goovaart (niet herkiesbaar) en Robbert van Etten (niet herkiesbaar).  

Laura bedankt Guus en Robbert namens het bestuur voor de afgelopen jaren waarin 

Guus en Robbert zich hebben ingezet voor de club. 

 

8. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden 

Menno Steenman en Sandra Romijn stellen zichzelf kort voor waarna er gestemd kan 

worden. De aanwezige leden stemmen akkoord waarna het bestuur Menno en Sandra 

welkom heten in het bestuur. De vacature voor voorzitter hebben we helaas nog niet 

kunnen opvullen. Menno heeft aangeboden om tijdelijk deze rol als a.i. op zich te 

nemen tot we tot invulling van deze functie kunnen overgaan. Vacature zal opnieuw 

geplaatst worden. Menno zal de rest van deze vergadering begeleiden.  

 

9. Vaststelling begroting 2022-2023 

Robert neemt de leden mee in de begroting. We hebben te maken met een forse 

inflatie van 5% en een fors stijgende energierekening. De barmarge is te klein en we 

zullen met elkaar ervoor moeten zorgen dat deze weer naar het gewenste niveau gaat. 

Er “lekt” te veel baromzet weg waar we met elkaar alerter op moeten zijn. Daarnaast 

zijn de kosten voor de zaalhockey nog onzeker i.v.m. onzekere energie prijzen wat 

maakt dat het onzeker is wat er in rekening gebracht zal worden. Ook moeten we 

scherp zijn en blijven op de kosten van de schoonmaak die nu hoger zijn dan 

verwacht. Kort samengevat is de kostenkant hoger dan de omzet kant wat maakt dat 

we uitdagingen hebben op het gebied van barmarge, kosten zaalhockey, 

energieverbruik en schoonmaak. 

 

Zoals vorige ALV al aangekondigd stelt het bestuur voor om de contributie te 

verhogen.  

 

Er ontstaat een discussie over de begroting in relatie tot de voorgestelde contributie 

verhoging. Nadat alle vragen zijn beantwoord gaan  we over tot stemmen en 24 van 

de 37 aanwezigen stemmen voor waardoor de contributie verhoging is goedgekeurd. 

 

Stemming voor begroting is akkoord. 

 

 

10. 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 dient ook 

HCZ haar statuten aan te passen. De concept statuten zijn in overleg met onze 



huisnotaris Florian van Meerwijk opgesteld a.d.h.v. de input van KBHB. Deze 

concept notulen zijn op voorhand gedeeld en het bestuur neemt de leden mee in de 

wijzigingen. Om tot een besluit te komen moet ten minste 2/3 van de leden aanwezig 

zijn. Dit is niet het geval wat maakt dat we een tweede vergadering zullen plannen 

waarin de statuten ongedacht het aantal aanwezigen in stemming gebracht kan 

worden.  Deze volgende ALV zal op 20 december plaatsvinden. 

 

11. Rondvraag  

Er zijn geen vragen meer.  

 

12. Sluiting 

Om 20:57 uur eindigen we de ALV. Het bestuur dankt eenieder voor zijn/haar inbreng 

en voor de inspanningen van het afgelopen jaar.  

 

 
 
 
 


