Algemene Leden Vergadering WFHC Spire
Notulen 1 november 2018
Aanwezig: Gerard Welling, Hans Schrijver, Birgit Kemper, Henko Kors,
Yvonne van den Berg, Marieke Hendriks, Marco Vlaar, Jeffrey Muileboom,
Ria Muileboom, Joris-Jan Breed, Sam hendriks, Hans & Franca Meijners, Edo
Klopper, Ruben Oldenburger, Janet Borst, Marijke Tromp, Inge Koomen,
Frans Rens, Nanco Zijlstra, Jiscka van Leeuwen, Fleur Zwart, Benthe Zijlstra,
Hester Huisman, Laura Kraeger, Walda Schrijver, Alma de Jong, Marieke
Bakker, Esmee Vosshard, Ron Vosshard, Romy van den Berg, Mark van der
Wal, Peter Kuin, Ed van den Berg, Thijs Groenewoud, Niels Welling, Rachèl
Kiewiet, Debbie Smit, Niels van Leeuwen, Harald Dijkstra, Susan Vlaar,
Renéee Welling
Afwezig met afbericht: Mark den Olde, Gerard & Iris van Beusekom
Datum:
1 november 2018
Gerard heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Agenda ALV wordt vastgesteld, de leden hebben geen toevoegingen op de
agenda van vanavond.
Er komen vanuit de leden geen op- en of aanmerkingen op de notulen van de
ALV van vorig jaar, bij dezen zijn deze notulen vastgesteld.
De volgende mededelingen passeren:
Koen Wieffering (nieuwe trainer) wordt door Gerard, in afwezigheid van Koen,
geïntroduceerd. WFHC Spire heet Koen van harte welkom en we zijn erg blij
met zijn komst!
Opgenoemd wordt dat Annemarie per 31 december 2018 afscheid neemt als
bestuurslid. Zij ontvangt een grote bos bloemen en applaus.
Opgenoemd worden de vacatures voor diverse commissies die open staan:
•

•

Hockeyschool. Dirk neemt na jaren trouwe inzet afscheid als opleider van de
hockeyschool 31 december 2018. Het bestuur geeft aan dat er een vervanger
gezocht wordt. Aan de leden wordt aangegeven dat zij zich mogen melden bij
interesse.
Wedstrijdsecretariaat. Vacatureruimte is inmiddels ingevuld. Ruby Zethoven
neemt de plek van het wedstrijdsecretariaat in op de zondag.
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•

Ook zijn we op zoek naar leden die zich in willen zetten voor de
ledenwerving. Een belangrijk onderdeel! Heel graag hoort het
bestuur welke leden dit zouden willen doen.
Agenda van de activiteiten (JET/SET) worden doorgenomen.
Zaalhockey.
Stand van zaken rondom de zaalhockey wordt doorgenomen. Yvonne stipt de
bijeenkomsten aan met betrekking tot de zaalhockey. Op 5 november om
19:30 uur worden alle coaches en trainers geïnformeerd over de in’s & out’s
bij zaalhockey, dit vindt plaats in de Oranjehal op het terrein van VVS. En op
8 november is er voor alle leden om 19:30 uur een uitleg over de spelregels
van zaalhockey. Iedereen is welkom.
Nieuw beleid keepersmaterialen.
De investering in keeperslockers wordt toegelicht en vervolgens wordt het
nieuwe beleid/situatie rondom de keerpersmaterialen toegelicht door Birgit.
We hebben nu de goede lockers om de keeperstassen/-spullen netjes op te
bergen. Het hele team is vanaf dit seizoen verantwoordelijk voor de
keeperstas/-materialen en heeft als team zijnde hier een borg voor betaald.
Punt van Thijs: keepers moeten wel de kleedkamer in kunnen. Bestuur neemt
dit mee in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Vraag van Janet Borst: moeten we eerst de keepersmaterialen ophalen als
we in de zaal in gaan? Voorstel is om eerst nog buiten de keeperstraining te
doen ivm de riempjes die van de klompen gehaald moeten worden. Het is wel
zo dat de keeperstas eerst opgehaald moet worden bij Spire alvorens er
wedstrijden of trainingen in de zaal kunnen plaatsvinden.
Kledingcommissie.
Birgit licht de status van de kledingcommissie en de activiteiten toe. Er wordt
ook gevraagd of er nog ongebruikte (wellicht te kleine kleding) in de kasten
ligt bij de leden. Geef dit aan de kledingcommissie (kan tegen een kleine
vergoeding, hangt wel af van de staat van de kleding). Tevens is er op 2
maart 2019 tijdens de kledingbeurs ook een bitjeshapdag. Er kan dan gehapt
worden om bitjes op maat te kopen, dit is heel belangrijk voor een goede
bescherming van het gebit.
Arbitrage.
Fluitbeurt verkopen. Gerard & Annemarie lichten dit toe. Vooral jongens A
willen dit doen als zaterdagbaantje tegen een vaste vergoeding (vastgesteld
door het bestuur, vast bedrag voor jeugdwedstrijden, vast bedrag voor
seniorenwedstrijden). Vraag van de leden: staat dit op de site? Hier moet nog
verder invulling aangegeven worden. Dit voorstel is nog niet heel lang bekend
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bij het bestuur, dit moet nog verder uitgewerkt worden. Dit komt
zodra klaar en te gebruiken op de site en krijgen ook
scheidsrechters bericht.
Regionaal overleg.
Gerard licht het ontstaan van het regionaal overleg toe. Regionale
problematiek wordt besproken met de hockeyclubs uit onze regio (WFHC
Enkhuizen, WFHC Hoorn, WFHC Spire, HSC Hermes (Den Helder), SMHC
Magnus (Schagen) MHC Heerhugowaard). Bijvoorbeeld het ontstaan van de
combiteams (jongens B) zijn hier een resultaat van. Grote onderwerpen
komen veel aan bod (sponsoring, bestuursopbouw en dergelijken). Met name
het leren van elkaar en bespreken van best practice staan op de agenda.
“Boys only” is ook een mooi voorbeeld van een opbrengst van het regionaal
overleg. Om de drie maanden ongeveer vindt dit plaats.
Pilot bestuursdienst.
Het bestuur houdt tot de feestdagen een pilot met de bestuursdienst op de
zaterdag. Elke zaterdag heeft een bestuurslid deze achterwacht en mag
gebeld worden bij calamiteiten, agressie of anderszins. Waar wel en niet voor
gebeld mag worden is in een beleid samengevat en daarbij een schema wie
wanneer de dienst heeft. Na deze pilot bekijkt het bestuur of dit een
meerwaarde heeft gehad en of we dit structureel in gaan zetten.
AVG.
Stand van zaken van de implementatie van de algemene wet verordening
persoonsgegevens (AVG) wordt besproken. Bijvoorbeeld de implementatie
van het privacybeleid is hier een goed voorbeeld van. Ook worden
privacygevoelige documenten van het bestuur nu digitaal bewaard en enkel
de bestuursleden kunnen hierbij. Ook iets kleins als het werken met een
huisstijl is een onderdeel van de implementatie van de AVG. Wat nog komen
gaat zijn de vrijwilligersovereenkomsten en de geheimhoudingsverklaringen
voor vrijwilligers.
Vrijwilliger van het jaar.
Susan Vlaar! Susan krijgt een cadeau als dank voor al haar inzet binnen de
sponsorcommissie en kantinecommissie
Debbie Smit.
Sportfysiotherapeut. Debbie wil graag de sportspreekuren voortzetten. Op de
woensdagavond (1x per maand) wil zij een half uurtje in de zaal een
sportspreekuur houden. Ook wil zij graag aanschuiven bij een
trainersbijeenkomst.

WFHC Spire | Sportpark De Weijver | De Weyver 7 | 1718 MS | Hoogwoud
Clubhuis: 0226-354042 | E-mail: info@hcspire.nl

Update clubhuis.
Leden kregen ter inzage de laatste versie van het plan voor een
nieuw clubhuis wat momenteel bij de gemeente ligt.
Status bij de gemeente: bouwplan en onderbouwing is ingediend bij de
gemeente.
Gemeente heeft aan voorzitter te kennen gegeven dat zij graag zien dat Spire
aan tafel gaat met Grashoppers om te onderzoeken of er ruimte is bij
Grashoppers voor Spire. Voorzitter heeft aan gemeente terug gegeven dat dit
geen optie is gezien BALV over het clubhuis waarin de leden duidelijk
kenbaar hebben gemaakt dat zij een nieuwbouw willen voor hun eigen club.
Daarbij komt ook dat Spire gegroeid is in ledenaantal en we het niet meer
hebben over een club met 60-80 leden. In het verleden is al eerder gesproken
met gemeente over het gebruik van het clubhuis van Grashoppers, maar toen
was Spire ook een veel kleinere club.
Vraag van leden: worden wij niet gezien als de negatieve kant tussen Spire
en Grashoppers? Standpunt van Spire is dat we niet met Grasshoppers om
tafel gaan. Wij mogen hier staan met ons clubhuis en wij willen nieuwbouw
voor onze eigen club. Geen van de leden geeft aan dit standpunt anders te
zien en onderschrijven hiermee de eerdere uitkomst van de BALV waarin de
leden toen ook aangegeven hebben een eigen clubhuis te willen.
Financiën: gemeente 1/3 deel, Spire 1/3 deel, subsidie 1/3 deel. Zijn gestart
met sponsering. Wij hebben vanuit de sponsering ongeveer € 120,000 nodig.
Er zijn nog leden nodig voor de sponsoractiviteiten.
Interieurcommissie.
Er volgt een presentatie van de interieurcommissie over het interieur van het
nieuwe clubhuis. Er is een styleboard aanwezig waarop de voorgestelde
kleuren en materialen gepresenteerd staan. De leden kunnen dit gaan
bekijken na de vergadering.
Sponsorcommissie.
Hans licht de status toe van de sponsoring. Er is nieuw leven het afgelopen
seizoen in de sponsoring geblazen en met het prachtige resultaat van
€ 17,174,38
Prachtig resultaat en geeft nieuwe energie om verder de sponsoring goed
gestalte te geven.

•

Presentatie financiën.
Henko Kors (penningmeester) presenteert de financiën en de licht de
controle door de kascommissie toe.
Besproken worden:
Resultaten
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•
•
•

advies kascommissie
planning huidig seizoen
voorstel budget seizoen
Hester licht de kascommissie toe. Kascommissie geeft aan dat het financiële
plaatje kloppend is. 2x advies vanuit kascommissie: Kijk of de
sponsorfacturatie via ClubCollect of vergelijkbaar systeem zou kunnen lopen
en onderzoek de mogelijkheden voor 100% cashless betalen (let hierbij wel
op de betrouwbaarheid)
Henko stelt een verhoging van de contributie van € 2,50 voor. Hier wordt over
gestemd onder de aanwezigen, leden stemmen hierover. Voorstel wordt
aangenomen met 1 tegenstem. Gerard licht toe waar dit voor gebruikt wordt
(bijv uitbreiding LISA-app, club collect). Leden wordt om toestemming
gevraagd voor de begroting voor het komende seizoen 2018/2019. Henko
licht de dia hierover mondeling toe. Leden stemmen in met de begroting
2018/2019.
Annemarie van Leeuwen: wanneer gaat de contributie eruit? Na het
vaststellen door de leden van de begroting 2018/2019
Inge Koomen: komt de contributie van de zaalhockey apart? Het is de
bedoeling dat de contributie zaalhockey tegelijk met de factuur voor de
reguliere contributie komt. Hier moeten nog wel enkele aanpassingen
gemaakt worden. Henko pakt dit op.

•
•

•

Rondvraag.
Niels van Leeuwen:
zijn de balken voor de zaalhockey ons eigendom geworden? Ja, die balken
zijn ons eigendom.
Is er bij een eventuele vertraging van de bouw ingecalculeerd in de begroting
dat we een alternatief zullen moeten hebben voor het clubhuis? Nee, goed
punt en wordt meegenomen
Horen de lichtmasten bij het clubhuis of het veld qua afschrijving? Het is niet
helemaal helder of de lichtmasten van ons zijn of net als het veld, niet van
ons. Hier wordt door het bestuur naar gekeken
Jiscka van Leeuwen: krijgen wij, als trainers, ook een ballentas en
dergelijken? Elk team heeft een team-tas met ballen waarmee getraind kan
worden. Op de dagen dat Koen geen training geeft kunnen ze deze ballentas
gebruiken. Koen krijgt voor de zaaltrainingen een kleine ballentas. Elk team
krijgt 1 officiële bal om wedstrijden mee te spelen.
Niels Welling: Vraag over de zaaltraining, krijgen we alleen maar training van
Koen in de zaal? Koen traint 1x per 2 weken, andere keer doet het team het
zelf, maar wel in de zaal.
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Franca Meijners. Vraag over de bonnen van middenstand. Moeten
we niet bij meer winkels meedoen met bonnetjes verzamelen? Nee,
Hans licht toe dat we dit bij 1 slagerij/bakkerij houden om het ook
overzichtelijk te houden en die het meeste opbrengst geeft.
Marijke Tromp, ter info. Er komt een spandoek om aandacht te vragen voor
pleegkinderen vanuit Parlan. Met toestemming van het bestuur wordt dit
opgehangen aan het hek.
Hester Huisman: Krijgt het nieuwe team ook nog hesjes? Yvonne beantwoord
met ja. Waarschijnlijk moet dit nog verder uitgezocht worden. Yvonne pakt dit
op.
Opmerking over de trainingen. Jong dames geven aan dat ze te weinig
trainingen van Koen krijgen (1 x per 2 weken). Zij willen dit eigenlijk elke
week. De vraag is dan ook, wat doet het bestuur om meer professionele
trainers te krijgen? Bestuur blijft zoeken naar kwalitatief goede trainers, ook
op regionaal niveau. Het is heel lastig om trainers te krijgen, de spoeling blijft
dun. Geadviseerd wordt ook aan de dames-jong om van de KNHB site
trainingsoefeningen te halen. Yvonne biedt aan om aan Koen nog
tips/oefeningen te vragen.
Sam Hendriks: de trainingstijd van de jong-heren is 18:45 uur. Kan dit later?
Yvonne geeft aan dat hier geen ruimte voor is. Koen heeft hierin beperkingen.
Wellicht is er nog ruimte om te ruilen halverwege het seizoen met de
dames…??
Renée Welling. Geeft aan dat dames-jong aan Renée door kunnen geven dat
er trainers gezocht worden, dit kan vervolgens gedeeld worden via social
media. Renée vraagt input voor social media bij de dames-jong en alle leden,
heb je een leuk onderwerp of dergelijken, dan hoort zij dat graag. Het
mailadres om leuke foto’s & tekst heen te sturen is: spirehockey@gmail.com
Debbie Smit. Misschien is het een goed idee om bijvoorbeeld een workshop
“goede warming-up” te organiseren. Debbie staat hier zeker voor open.
Bestuur zal dit met haar bespreken en kijken of we dit kunnen organiseren.
Jennefer Vlaar: is een conditietraining/bootcamp 1x per week i.p.v. een
professionele training een idee? Bestuur neemt dit mee. Birgit geeft aan om
ook echt aan Koen ondersteuning te vragen op het gebied van
conditietraining.
Ron Vosshard: Wat doen we met een kampioenschap van een team? Wat is
de rol van de bond in het behalen van een kampioenschap van een team.
Gerard gaat dit navragen aan de accountmanager van de bond.
Gerard dankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 22:00 uur
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Actielijst n.a.v. Algemene Leden Vergadering
Door wie
ingebracht?
Bestuur

Omschrijving

Actie door wie?

Gezocht: opvolging
Dirk als opleider van de
hockeyschool
Gezocht: leden die
willen participeren in de
commissie
“ledenwerving”.
Keepers moeten wel de
kleedkamers in kunnen
om hun spullen te
pakken

Leden, graag melden aan
bestuur bij interesse

Bestuur

Uitwerking beleid op
verkopen van de
fluitbeurt

Bestuur, wordt opgepakt in
eerstvolgende
bestuursvergadering.
Terugkoppeling aan
scheidsrechters

Bestuur

Oppakken
sportspreekuur 1x per
maand door Debbie
Smit (fysiotherapeut)
Workshop “goede
warming-up”
organiseren voor de
teams die zichzelf
training geven
Sponsorfacturatie via
Club Collect of
vergelijkbaar?

Bestuur & Debbie Smit,
terugkoppeling aan de
leden

Bestuur

Thijs Groenewoud

Debbie Smit

Kascommissie

Leden, graag melden aan
bestuur bij interesse

Bestuur, wordt opgepakt in
eerstvolgende
bestuursvergadering.
Terugkoppeling aan
keepers

Bestuur & Debbie Smit

Penningmeester en
bestuur, terugkoppeling
i.i.g aan kascommissie
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Kascommissie

Niels van Leeuwen

Niels van Leeuwen

Hester Huisman

Ron Vosshard

Onderzoeken van de
mogelijkheden voor
100% cashless betalen
Alternatief voor
clubhuis bij een
eventuele vertraging
van de bouw

Penningmeester en
bestuur, terugkoppeling
i.i.g. aan kascommissie
Bouwcommissie en
bestuur

Horen de lichtmasten
bij het clubgebouw of
zijn deze niet van
Spire?
Hesjes voor het nieuwe
team

Bestuur, terugkoppeling
aan Niels, bouwcommissie
en terreinbeheer

Wat is de rol van de
bond bij het behalen
van een
kampioenschap door
een team?

Gerard vraagt dit na bij
accountmananger van de
KNHB, terugkoppeling aan
leden

Yvonne, terugkoppeling
aan Hester

WFHC Spire | Sportpark De Weijver | De Weyver 7 | 1718 MS | Hoogwoud
Clubhuis: 0226-354042 | E-mail: info@hcspire.nl

