Mixed Hockey Club Coevorden

Notulen van de Algemene Leden Vergadering seizoen 2017 - 2018 gehouden op 20 oktober 2017
Aanwezigen:
Van de aanwezigen wordt een presentielijst opgesteld (Totaal 17)
Afgemeld:
Henk Arends, Marianne Braakman-Kooiker, Rob van Son, Berend Bartels, Pim van de Griend, Peter
Verkade, Lida Meems, Jan Meems, Hilde Weering, Marjolein Elsman, Albert Elsman, Mark Dorgelo,
Elles Dorgelo. Bab de Houter komt later.
Aanwezige Bestuur:
Ronald Braakman, Roel Bisschop, John Pasdriofski
Opening en voorwoord secretaris:
20.09 uur opent de secretaris de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook welkom voor
lid van verdienste Kest Kooiker. Erelid Johannes van der Scheer is afwezig. Omdat de secretaris nogal
wat mededeling heeft welke invloed hebben op de vergadering, stelt hij voor om deze eerste te
benoemen, alvorens de agenda wordt vast gesteld.
Mededeling:
Genoemd worden de afwezigen, die zich bij het secretariaat hebben afgemeld.
De voorzitter (Albert Elsman) kan helaas niet aanwezig zijn ivm verplichtingen op zijn werk. Albert is
tot deze vergadering voorzitter a.i. en treedt na vanavond terug van deze functie naar bestuurslid.
Elles Dorgelo moet d’r helaas ook afmelden wegens privé omstandigheden. Onder andere hierdoor
heeft de kascommissie (Fred van Lunen en Gerdie Scholten) de controle niet kunnen afronden. Fred
en Ronald hebben kort voor de ALV onderling overleg gehad en zij stellen de leden voor dat de
kascontrole op een later tijdstip wordt afgerond, en voor dit overleg agenda punt ‘verslag
kascommissie’ van de agenda te halen. De aanwezigen stemmen hiermee in.
Het advies tot het wel of niet verlenen van decharge zal vanavond dus ook niet worden gegeven.
Ronald stelt de leden voor dat de kascommissie na het afronden van de kascontrole het bestuur
informeert over het advies. Het bestuur zal dan de leden per mail informeren, waarop het bestuur
het advies van de commissie zal overnemen. De leden stemmen met dit voorstel in, zodat voor dit
punt geen extra ALV belegt behoeft te worden.
Notulen ALV 11 maart 2016
Ronald leest de notulen van de ALV van 30 september 2016 voor.
Enige opmerking is dat decharge bij punt kascommissie verkeerd geschreven is. Notulen worden
verder goedgekeurd.
Ronald leest notulen van de B-ALV van 22 maart 2017 voor.
Geen opmerkingen. Notulen worden goedgekeurd.
Penningmeester:
Elles heeft de begroting voor aankomend seizoen aan Ronald toegestuurd. Deze wordt getoond op
de beamer. Ronald en Roel lichten de begroting toe. Sheet 1 en sheet 2 laten een verschil zien tussen
de begroting van 31 augustus 2016 en 3 september 2017. Het grote verschil is dat het clubhuis,
verlichting en inventaris / goederen, is meegenomen als vaste activa. De post Rabobank en de
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spaarrekening zijn verminderd. Het verschil betreft 173.100 euro. Het clubhuis (incl. inventaris en
goederen) is in eigendom van de club. Vandaar dat deze, op basis van verzekerde waarde, is
opgenomen in de balans.
De begrootte inkomsten voor seizoen 2017-2018 laat een tweetal nieuwe posten zien, te weten
eenmalige bijdrage gemeente en jaarlijkse bijdrage gemeente. Deze posten zijn ontstaan uit de
privatisering van het veld. Verder is het bedrag van inkomsten uit sponsoring fors toegenomen.
De begrootte uitgaven kent een paar opmerkingen, te weten de post zaalhockey kan per januari
2018 wijzigen door het wel of niet wegvallen van de subsidie van de gemeente aan de zaalbeheerder.
Dit scheelt 20 euro per uur. Verder valt de verwachte besparing op de LED verlichting tegen. De
adviseur heeft helaas een ander beeld geschept van de kosten voor het ombouwen van de installatie
(groot verbruik -> klein verbruik) dan deze daadwerkelijk nu door Enexis worden geoffreerd.
Telefoon/internet is een hoge post. Het bestuur gaat kijken of hier een andere provider voor
gevonden kan worden. Nieuw is de post reservering veld, elk jaar zal 15.000 euro worden
overgeboekt naar een separate rekening als reservering voor een nieuwe veld (minimaal gedurende
10 jaar). En er is een post opgenomen voor het re-stylen van het clubhuis. Hierover later deze ALV
meer. Voor aankomend seizoen wordt er een verschil verwacht op de begroting van + 4500 euro.
Vragen:
Wat houdt het kort vreemd vermogen van 6407 euro in? Dit kort vreemd vermogen is een schuld,
welke op korte termijn wordt afgelost. Vermoedelijk vloeit dit voort uit het privatisering / LED traject.
Waarom staat er geen post verhuur veld op? Ondanks privatisering heeft de Nieuwe Veste nog steeds
gymlessen op het veld. Dit punt heeft het bestuur nog niet rond. Hierover loopt contact met de
gemeente, welke net afgelopen week hierop heeft geantwoord. Meerdere mogelijkheden zijn
bekeken, maar het bestuur geeft de voorkeur voor een vast bedrag per jaar voor verhuur van het
veld. Daarbij blijft MHCC hoofdgebruiker, m.a.w. eventuele huurders dienen rond het gebruik door
MHCC te worden ingepland.
Wie is binnen bestuur hiervoor aanspreekpunt? In principe John, maar dit punt zal nog binnen het
bestuur verder worden uitgewerkt.
Loopgroep Coevorden wil graag gebruik maken van onze accommodatie, kan dat? Er loopt al contact
met de gemeente om te kijken wat sportverenigingen hierin mogen (verhuur etc). In 2014 zijn deze
mogelijkheden namelijk fors door de gemeente aan banden gelegd. De gemeente heeft nog niet
geantwoord, maar vanuit het bestuur is men hier reeds mee bezig.
Verder geen vragen. De begroting wordt aangenomen en vast gesteld.
Vaststellen contributie:
Het bestuur voorziet vooralsnog geen reden tot het verhogen van de contributie. Aan de leden wordt
het mandaat gevraagd, mocht er een noodzaak voordoen, om zonder het uitschrijven van een ALV de
contributie met maximaal 1 euro per maand te mogen verhogen. Is een hogere verhoging
noodzakelijk, dan zal het bestuur een (B)ALV uitschrijven. De leden gaan hiermee na stemmen
akkoord.
Verslagen commissies:
De verslagen van de commissies worden door de commissies, dan wel het secretariaat voorgelezen.
Leden hebben de mogelijkheid om hun vragen te stellen:
Scheidsrechterscommissaris : Kunnen er ook meer jeugd leden ingezet worden om te fluiten? Sinds
het wegvallen van Meisjes A is het aantal jeugdleden wat kan fluiten er klein. Leden moeten
minimaal 16 jaar zijn. Nu er een Meisjes B team is, zijn er mogelijkheden. Het inplannen van
cursussen wordt in overweging genomen.
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Technische commissie : Ina Exel vraagt of er vanuit de TC frequente overleg, dan wel informatie
verstrekking kan plaats vinden richting de wedstrijd secretarissen. De TC neemt dit mee.
Kantine commissie : Geen verslag ontvangen. Kantine commissie is ook niet aanwezig.
Communicatie commissie : Er is geen verslag van de redactie van het clubblad. Dit is opgenomen in
het verslag van de communicatie commissie. Er wordt gevraagd naar de re-styling van het clubhuis.
Dit komt na de ALV aan bod gedurende de presentatie door Odette.
Samenstelling bestuur:
Albert Elsman heeft in laatste ALV aangegeven voorzitter a.i. te zijn tot het eerst daarop volgende
ALV. Via de secretaris laat Albert dan ook weten dat hij de functie neerlegt. De leden wordt gevraagd
of iemand bereidt is tot toetreding in het bestuur als bestuurslid, dan wel als voorzitter. Wim Roos
stelt zich beschikbaar als bestuurslid, en wil eventueel ook de functie van voorzitter op zich nemen,
mits de huidige secretaris van het bestuur aanblijft. De secretaris gaat hiermee akkoord en het
voorstel wordt voorgelegd aan de leden. De leden gaan unaniem akkoord en Wim Roos wordt
aangesteld als voorzitter van bestuur. Wim geeft aan dat hij ook nog scheidsrechterscommissaris is
en alleen dit met de nieuwe functie niet te doen is. Jens Smit biedt aan om als ondersteunend lid toe
te treden tot de scheidsrechterscommissariaat. Gerard Steuer stelt zich beschikbaar als bestuurslid,
hij stelt de vraag of het bezwaarlijk is dat hij niet elke vergadering zou kunnen bijwonen wegens zijn
dagelijkse werkzaamheden. De vraag en het voorstel wordt voorgelegd aan de leden, zij hebben geen
bezwaar en gaan akkoord. Gerard Streuer wordt aangesteld als bestuurslid.
Rondvraag
Er wordt gevraagd of we de het clubhuis ook verhuren aan derden, dit ivm een vraag van Loopgroep
Coevorden. Ronald geeft aan dat de club in het verleden problemen met de Gemeente heeft gehad
aangaande verhuur van het clubhuis. Echter gezien er onduidelijkheden zijn over verhuur en gebruik
van het clubhuis voor neven-activiteiten heeft Ronald met deze vraag contact gezocht met de
gemeente. De gemeente heeft echter op moment van de ALV nog niet gereageerd. Ronald komt hier
op terug bij de Loopgroep Coevorden.
Volgend ALV
De volgende ALV zal over een jaar plaats vinden. Planning is september, maar kan eventueel ook in
oktober gepland worden, gezien ook regio Noord volgend jaar ook in de late vakantie periode valt.
Sluiting
Ronald en Roel sluiten om 22.12 uur de vergadering en biedt aanwezigen namens de vereniging nog
een drankje aan. Aansluitend aan het overleg presenteert Odette Anbergen namens de
communicatie commissie de plannen voor het restylen van het clubhuis.
Verslag opgesteld door:
Ronald Braakman
Secretariaat & Ledenadministratie
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