Algemene Leden Vergadering HC Spire
Notulen 21 januari 2021
Aanwezig:

Gerard Welling, Hans Schrijver, Wilma de Maijer,
Birgit Kemper, Janet Borst, Jan Huisman, Marieke
Hendriks, Alma de Jong, Perry van den Berg, Jeroen
Oldenburg, Walda Schrijver, Bram Welling, Erik,
Esmée Vosshard, Ron Vosshard, Frank Rens, Inge
Koomen, Loes Klaassen, Henko Kors, Hester Huisman,
Julia Hendriks, Sam Hendriks, Nikee Klein, Julia
Schilder, Kees Jan Schouten, Janneke Kelder, Kitty
Boerma, Laura Kraeger, Linda Box, Marcel Orij, Marije
Leek, Marijke Tromp, Mark de Olde, Marlou van
Saasse, Noah Meijners, Michel van Ierland, Miriam
Vosshard, Nanco Zijlstra, Rachèl Kiewiet, Marcel Orij,
Laura Oudejans, Renée Welling, Rutger & Cindy, Ruud
Limmen, Susan Starren, Esther Valk.

Afwezig met afbericht:

Petra Beemster & Edo Klopper

Datum:

21 januari 2021

Gerard heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Renée geeft een toelichting op het gebruik van Teams.
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 17 oktober 2019, bij deze zijn de notulen vastgesteld.

Overzicht 2019/2020:
Wat waren de prestaties van het afgelopen jaar:
We hebben de zaalhockeycompetitie uitgespeeld, 5 januari 2020 hielden we een
gezellige nieuwjaarsborrel in het oude clubhuis. Start van het jeugdbestuur. HC Spire
heeft continue meebewogen met de steeds wisselende Corona maatregelen, B-ALV
gehouden eind juni over de bouw van het nieuwe clubhuis. Amber stopt met de bootcamp, deze is in november 2020 overgenomen door Esmée & Julia.
Maar bovenal zijn we gestart in 2020 met de bouw van het nieuwe clubhuis!
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Gerard licht de prestaties toe met foto’s van het afgelopen jaar.

Financiën & Sponsorcommissie:
Jan Huisman (penningmeester) licht de begroting en de resultatenrekening toe.
We beginnen met de resultatenrekening van het afgelopen boekjaar. We lopen met
Jan de resultatenrekening stap voor stap door. Inkomsten zijn iets hoger door
subsidies van de overheid en nog later geïnde contributies van het vorige seizoen.
De evenementen (o.a. juni 2019) waren nog fors en daardoor hebben we een redelijk
goed boekjaar gedraaid. Voor komend jaar zullen de opbrengsten van de
evenementen behoorlijk verlaagd zijn. Uiteindelijk hebben we € 20,000 op onze
spaarrekening bij kunnen schrijven, ondanks Corona!
Vervolgens gaan we door met de begroting. Jan heeft een realistische begroting
gemaakt en waarin o.a. het verlies van geen zaalinkomsten (contributie voor de
zaalhockey) is meegenomen, geen baromzet en maar 1 maand huur opbrengsten
van Infinite. Het gat dat wat ontstaat door verlies aan contributie (zaalcontributie)
wordt vervolgens ook weer rechtgetrokken door het niet hoeven te betalen van
zaalhuur.
In deze begroting zijn ook rente & aflossing van leningen meegenomen (de leden
zien twee dia’s later ook een overzicht van de leningen). Dit maakt de maandlasten
inzichtelijk. Jan geeft aan dat het met deze begroting moet lukken om uiteindelijk een
positief resultaat te gaan boeken.
Jan vraagt om een akkoord aan de leden voor deze begroting. De begroting wordt
goedgekeurd door de leden.
Jan geeft daarna een toelichting op de begroting en het resultaat. We zien een
positief resultaat en hebben een mooie buffer opgebouwd. Jan geeft aan dat deze
buffer goed van pas zou kunnen komen bij eventuele tegenslagen van de bouw.
Mocht dat niet zo zijn, dan is het ook mogelijk om eerder af te lossen op de lening.
Dit is een serieuze optie voor de aankomende jaren, mocht deze buffer niet nodig
zijn voor de bouw.
Jan geeft aan dat de bouw na drie – vier maanden nog steeds binnen begroting is en
dat is wel een compliment waard. Evenals de hulp van vrijwilligers. Door de grote
inzet van vrijwilligers is het juist mogelijk om binnen de begroting te kunnen blijven.

Advies kascontrolecommissie 2019/2020:
Ruben Oldenburg en Niels Welling hebben de kascontrole uitgevoerd en hier een
positief advies op gegeven. Voor volgend jaar gaat Ruben Oldenburg nog een keer
de kascommissie doen en daarbij biedt Judith Schouten ook haar inzet aan.
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Sponsorcommissie 2020/2021:
Hans licht de behaalde resultaten van de sponsorcommissie toe. Hierin zijn toch
weer mooie stappen gezet en vooral wordt helder dat de opzet van de
sponsorcommissie een structureel karakter krijgt. Dat is mooi en heeft onze club ook
nodig. Sam Hendriks en Susan Vlaar.
Dit maakt dat er plek is in de sponsorcommissie. Bovenstaande maakt duidelijk dat
we alles waar we nu staan niet bereikt zouden hebben als we geen
sponsorcommissie gehad zouden hebben. Wie wil zich aanmelden voor de
sponsorcommissie?? Graag laten weten aan bestuur@hcspire.nl

Aftreden & herkiesbaar van bestuursleden:
Herkiesbaar zijn Hans Schrijver (bestuurslid) en Marieke Hendriks (secretaris). De
leden stemmen in met de herbenoeming van Hans en Marieke.

Toetreden tot het bestuur:
Tot het bestuur treedt toe Janet Borst (jeugdbestuur & bestuurslid). De leden
stemmen in met de toetreding van Janet tot het bestuur.
Een woord van dank!!
Heel dankbaar is de club voor alle inzet van Yvonne van den Berg. Met tomeloze
inzet & geduld heeft zij zich vele jaren enorm ingezet voor onze club. Yvonne rondt
dit jaar haar werkzaamheden voor HC Spire af en het bestuur is van mening dat
Yvonne dit eerbetoon meer dan verdiend heeft! Bedankt Yvonne! De opvolging van
Yvonne is inmiddels besproken en er is een goede kandidaat gevonden die samen
met Yvonne de komende maanden de overdracht vorm gaat geven. Bestuur geeft
aan hier heel blij mee te zijn.
Vrijwilliger van het jaar.
Joris Jan Breed is gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Joris Jan is een onmisbare
kracht in de bouw van het nieuwe clubhuis. Ook voordat de bouw van start ging heeft
Joris Jan laten zien dat we ten aller tijden op hem kunnen bouwen. Diverse klussen
heeft hij opgepakt en dat is heel fijn. Nu is Joris Jan er zo goed als elke zaterdag en
tussen door indien nodig. Enorm bedankt Joris Jan en we hopen dat je lekker gaat
genieten van het bierpakket wat voor je klaar staat bij de Slijterij!
Presentatie interieurcommissie.
De interieurcommissie licht de presentatie toe van de inrichting van het nieuwe
clubhuis. Het ziet er prachtig uit. Warme sfeer met houtlook, maar ook is er vooral
gekeken naar toekomstbestendig zodat we lang kunnen genieten van ons prachtige
interieur. Ook is er een vraag gesteld aan de leden inzake het interieur om te
sponsoren. Te denken valt aan lampen, stoelen, service etc. Er zijn al enkele items
gesponsord, maar we zoeken hierin nog meer sponsoren. Leden kunnen hiervoor
terecht bij Walda Schrijver (hansenwalda@ziggo.nl) en/of Alma de Jong
(almadejong@outlook.com ). Bij het bestuur zijn de afgelopen weken vragen inzake
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het interieur binnen gekomen. Deze vragen licht Hans verder mondeling toe en met
behulp van diverse plattegronden.
Vraag van Ron Vosshard: Houden we dezelfde leveranciers? Hier zit niet een vaste
afspraak in en keuze van leveranciers wordt verder nog bekeken. Andere vraag van
Ron is of we bewust niet hebben gewerkt met een tap voor in het nieuwe clubhuis.
Ron geeft als tip dat dit best heel interessant kan zijn. Vaak zitten er nog andere
voordelen aan als je met een tap (en dus vast biermerk) werkt, te denken valt aan
sponsoring van bijvoorbeeld parasols en dergelijken met evenementen. Niet alle
leveranciers staan vast en Jeroen Oldenburg (sponsorcommissie) geeft aan
binnenkort een afspraak te hebben met Hertog Jan om juist ook dit stukje verder te
onderzoeken.
Rondvraag.
Nanco Zijlstra: is het een idee om het plafond in het kantinegedeelte “zwart te
spuiten”, vanwege de schroeven die door de profilering heen komen en geen fraai
gezicht is bij een wit plafond. Hans geeft aan dat de “wit coating” als advies van de
architect is geweest. Gerard en Hans nemen de opmerking mee richting de
bouwcommissie.
Sam Bierman: is er nagedacht over ventilatie en luchtbehandeling in het nieuwe
pand? Hans kan beantwoorden dat wat er nodig is aan ventilatie is aangekocht bij
Rijkhoff en ook door hun als dusdanig wordt geïnstalleerd.
Dank & proost!
Gerard dankt de leden voor hun aanwezigheid. De leden proosten met elkaar op het
nieuwe jaar. Sommige leden proosten hiermee met het flesje bubbels dat opgehaald
kon worden bij de Slijterij.

Actielijst n.a.v. Algemene Leden Vergadering
Door wie
ingebracht?
Sponsorcommissie

Interieurcommissie

Omschrijving

Opvolging van Sam
Hendriks & Susan Vlaar.
Wie stapt er in de
sponsorcommissie??
Wie helpt met sponsoren
van items voor het
interieur?

Actie door
wie?
Leden van HC Spire

Leden & of andere
geïnteresseerden. Voor
meer informatie kan je
terecht bij Walda
Schrijver:
hansenwalda@ziggo.nl
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Nanco Zijlstra

Zwart spuiten van het
plafond op korte termijn
(voordat dit niet meer kan)

Ron Vosshard

Keuze voor tapbier??

Of
Alma de Jong:
almadejong@outlook.c
om
Bouwcommissie gaat
hiernaar kijken. Gerard
Welling verzorgt een
terugkoppeling naar
Nanco
Sponsorcommissie doet
hier onderzoek naar.
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