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Aanwezig: 
Bas Tooten (voorzitter), Jan Mastenbroek, Hans Leenaars, Raymond Teurlings, Ruud van Maaren, 
Jolijn de Nijs, Mariëtte Pullens, Sjoerd Schols, Hennie de Kort, Ingrid van Maaren, Tanno Vissers, 
Sonja Mutsaers, Sander Oude Nijhuis, Ralph van de Gevel, Jara van de Bogaard, Lidia Verheijen, Bram 
de Jong, Peter de Jong, Carla van Hal, Priscilla van Mol - Pijpers, Ans Knegtel, Joke van Unnik, Hein 
Nijhuis, Peter Sparidaens, Marianne Weekers, David van Heijst, Jaap Sigmans, Rein van Iersel, Friso 
van Blooij, Fons Smarius, Duco Nijhuis, Eric van Daal, Eric Vingerhoets. 
 
Notulen: Hans Leenaars 
 
Agenda: 1. Opening 

2. Afmeldingen en wijzigingen agenda 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Vaststellen notulen ALV 2 juli 2011 
5. Royement 
6. Jaarverslag penningmeester 
7. Verslag kascommissie 
8. Voordracht en huldiging 
9. Uitreiking Supertrofee 
10. Missie; speerpunten seizoen 2011- 2012 / 2012-2013 
11. Aftredende commissieleden 
12. Samenstelling & wijzigingen in bestuur 
13. Aanpassing Reglementen 
14. Vaststellen en goedkeuring begroting en tarieven 
15. Rondvraag en sluiting 
 
 

1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Aangezien het vereiste quorum niet aanwezig is, 
wordt de vergadering weer gesloten. Vervolgens wordt om 20.15 uur een nieuwe vergadering 
uitgeroepen. De voorzitter, Bas Tooten, opent deze met een woord van welkom aan alle 
aanwezigen. 
 

2. Afmeldingen en wijzigingen agenda 
 De volgende personen hebben een bericht van verhindering doorgegeven: 
 Marielle Finders, Paul van Hal, Juul en Wim van Liempt, Marcel Theunissen, Eric en Willy de Leeuw, 

Kees Hartveld, Peter van Son, Aukje van Liempt, Erik Baeten, Familie Vanhooren, Rogier Aarts, Léon 
en Jule van Dam, Marjolein Duijsters, Caroline van Olphen, Mike Suijs, Karlijn Pullens, Rik van 
Brederode, Maurits Feitz, Ludo Smulders, Joost van Iersel, Rik Gruijthuijsen, Martijn de Jong, 
Marianne Smarius, Jochem Smarius, Diede Hartveld, Maaike Dingemans, Heren Veteranen. 

 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken. 
 
4. Vaststellen notulen ALV 2 juli 2011 
 De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Royement 
 Er waren gedurende het afgelopen seizoen geen royementen. 
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6. Jaarverslag penningmeester 
 Het jaarverslag van de penningmeester heeft, voorafgaand aan de vergadering, vanaf 19.00 uur ter 

inzage gelegen. De penningmeester geeft nadere toelichting op het jaarverslag. 
• De club heeft het boekjaar 2011-2012 positief afgesloten. 
• De totale baten en lasten zijn vergelijkbaar met het boekjaar 2010-2011.  
• De trainingskosten zijn ± € 20.000,- minder dan begroot en in vergelijking met het vorig jaar 

met ± € 10.000,- gedaald. Dit is te verklaren uit een ruime begroting van de kosten, ten dele 
ook door andere betalingswijzen. Zo zijn er trainers in loondienst aangenomen. 

• De Paviljoencommissie heeft wederom een grotere opbrengst gerealiseerd. De 
sponsorinkomsten daarentegen zijn gedaald en bedragen minder dan begroot. 

• De liquiditeit van de club is goed. 
 
Het jaarverslag wordt door de ledenvergadering vastgesteld. 

 
7. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Marcel Theunissen en Rob de Vries, heeft de administratie over het 
boekjaar 01/06/2011 t/m 31/05/2012 gecontroleerd. Volgens hen geeft de jaarrekening een getrouw 
beeld van opbrengsten en kosten en van de financiële situatie. De ledenvergadering verleent 
decharge over het gedurende het boekjaar 2011-2012 gevoerde beleid. 
De twee nieuwe leden voor de kascommissie dienen nog te worden gevonden. 

 
8. Voordracht en huldiging 

Het bestuur draagt Joke van Unnik voor als lid van verdienste vanwege haar jarenlange 
betrokkenheid bij de club, o.a. als coach en de laatste jaren als voorzitter. 
Daarnaast wordt ook Hein Nijhuis voorgedragen vanwege zijn lange staat van dienst binnen o.a. het 
wedstrijdsecretariaat. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voordracht en ondersteunt deze met applaus. De 
voorzitter reikt het speldje uit aan Joke en Hein en zegt dank voor de jaren van ondersteuning. 
 
De volgende leden zijn 25 jaar lid van de vereniging: Hanneke Vromans, Nannie Embregts - 
Huijbregts, Kees Hartveld, Jannie Dirkx en Rik van Brederode. Helaas zijn zij geen van allen aanwezig, 
zodat zij het nieuwe beeldje op een later tijdstip uitgereikt zullen krijgen. 
Hun namen worden vermeld op de lijst '25 jaar lid'. 
 
Een vermelding verdient ook Marianne Smarius, die een lintje heeft ontvangen. Ook zij is niet 
aanwezig: de voorzitter doet een verslag van haar huldiging in het gemeentehuis. 
 

9. Uitreiking Supertrofee 
Winnaar van de Supertrofee is dit jaar het team van de Jongens C1. Zij krijgen, met hun coach Peter 
Sparidaens, de beker en de felicitaties van de voorzitter. 
 

10. Missie; speerpunten seizoen 2011- 2012 / 2012-2013 
Voor het seizoen 2011-2012 waren de volgende speerpunten vastgesteld: 
• Het verbeteren van de communicatie. 

Hiervoor is de volgende koers uitgezet: prioriteiten bepalen,  communicatiemiddelen 
uitbreiden (digitale nieuwsbrief, Facebook, Goirles Belang en Twitter) en het fuseren van de 
communicatiecommissie met de Lisa-commissie. 

 Plannen voor 2012-2013: verfrissen van de website, meer aandacht voor de sponsoren, 
opzetten van acties t.b.v. de renovatie en nog meer positieve publiciteit om de 
naamsbekendheid te vergroten. 
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• Het opzetten van de structuur breedtesport - topsport. 
 Kern van de topsport is het optimaliseren van opleiding en begeleiding van spelers, trainers 

en coaches door gerichte aanpak van technische en tactische vaardigheden. 
 Kern van de breedtesport is het optimaliseren van de onderlinge samenhang en beleving van 

de hockeysport binnen de vereniging. 
 Topsport en breedtesport zijn geen afzonderlinge eenheden: topsport kan niet bestaan 

zonder breedtesport en andersom. 
• De renovatie van het hockeycomplex. 

Bij het begin van de competitie zullen de velden 1 en 2 vervangen zijn door semi-
watervelden. 
De renovatie van het clubhuis is in voorbereiding: er is al een schets ingediend bij de 
gemeente. De planning over de uitvoering is echter nog onzeker.  

 
Overige vermeldenswaardige zaken van het afgelopen seizoen zijn: 
• vakantiefoto-wedstrijd; 
• openingstoernooi van seizoen 2011-2012; 
• Fans van Heren 1; 
• digitale kledingbeurs; 
• funkey hockey; 
• stroopwafelactie van de vrijwilligerscommissie; 
•  (oranje) Flexa schilderactie; 
• Goolse Berggeiten; 
• Hockeyclinic C/D-jeugd door Mink v.d. Weerden; 
• worstenbroodactie; 
• supportersactie Dames 1; 
• Minislotdag. 
 
Speerpunten voor het seizoen 2012-2013 zijn: 
• verdere uitrol en invulling van de structuur breedtesport - topsport; 
• renovatie van het hockeycomplex; 
• sponsoring. 
 

11. Aftredende commissieleden 
Jolijn de Nijs treedt tijdelijk terug als bestuurslid; 
Carla van Hal (alleen uit de Lisa-commissie); 
Ed Vugts. 
De aftredende leden krijgen een woord van dank voor hun inzet. 
 

12. Samenstelling & wijzigingen in bestuur 
Aftredend en herkiesbaar: Paul van Hal 
    Jolijn de Nijs 
Nieuw:    Hennie de Kort 
    Sjoerd Schols (waarnemend) 
 
Hennie de Kort wordt als nieuw, verkiesbaar bestuurslid voorgesteld door de voorzitter.  
 
Hierna volgt de schriftelijke stemming. De stemcommissie, bestaande uit Ingrid van Maaren en Carla 
van Hal, stelt de volgende stemverhouding vast: 
 
Paul, Jolijn en Hennie: unaniem gekozen 
Sjoerd:   gekozen met één blanco stem. 
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13. Aanpassing Reglementen 

Aanpassing bestuursreglement, art. 5: "Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende 
drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging." 
Voorgesteld wordt om aan deze regel toe te voegen: "...tijdens openingstijden van de bar." 
Deze toevoeging roept echter de nodige weerstand op onder de leden. Het voorstel wordt daarom 
gewijzigd in de volgende toevoeging: "...tenzij het bestuurslid verantwoordelijk voor de PAVCO 
hiervoor toestemming heeft verleend." 
Deze laatste toevoeging wordt aangenomen. 
 
Aanpassing huishoudelijk reglement:  
• Restitutie contributie: 
In principe worden contributiebedragen niet terugbetaald. Uitzondering wordt gemaakt voor leden 
die langdurig geblesseerd zijn (minimaal 6 weken) of leden die voor een stage langdurig in het 
buitenland verblijven. Afhankelijk van de duur krijgen deze leden een bedrag teruggestort. Dit moet 
gemeld worden, zodra duidelijk is dat het een langdurige blessure betreft. Bij te late melding 
(achteraf) vervalt het recht op contributieteruggaaf. Leden moeten zelf een aanvraag indienen voor 
contributieteruggaaf door een mail te sturen aan bestuur@mhcgoirle.nl.  
Voorgesteld wordt om toe te voegen: "De restitutie vindt plaats door of namens het bestuur op het 
einde van het speelseizoen/contributiejaar." 
Deze toevoeging wordt aangenomen 
• Te late opzegging lidmaatschap: 
Als een lid na 1 juni opzegt, kan het bestuur kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn om 
eventuele kosten van terugtrekking van een team uit de contributie en administratiekosten af te 
dekken. Hierbij is artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing. 
Deze wijziging wordt aangenomen. 
• Aanmaningskosten: 
Als een lid na het versturen van de contributienota en herinnering nog steeds niet heeft betaald, 
worden er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bovendien is het bestuur bevoegd in dat 
geval een speel- en trainverbod op te leggen tot het moment dat de contributie alsnog is ontvangen 
op de rekening van MHC Goirle (Art 9.B statuten). 
Voorgesteld wordt om toe te voegen: "Mocht de incasso worden gestorneerd (als gevolg van 
onvoldoende saldo op de rekening van het lid), dan wordt de incassokorting alsnog in rekening 
gebracht. Aanvullend daarop wordt € 5,00 extra administratiekosten in rekening gebracht. Bij een 
stornering krijgen leden een nieuwe factuur, inclusief alle extra kosten, toegezonden. Deze factuur 
dient door het lid binnen de gestelde periode te zijn betaald. Bij het in gebreke blijven van deze 
betaling (of gedeeltes hiervan) zal de vordering uit handen gegeven worden en komen de extra 
kosten ten laste van het lid." 
Na enige discussie wordt voorgesteld om de laatste zin te wijzigen in: "Bij het in gebreke blijven van 
deze betaling (of gedeeltes hiervan) kan de vordering uit handen gegeven worden en komen de extra 
kosten met een minimum van € 100,-  ten laste van het lid." 
Deze wijziging wordt aangenomen. 
 

14. Vaststellen en goedkeuring begroting en tarieven 
V.w.b. de baten voor het komend seizoen wordt ingeschat dat de sponsoring meer geld zal 
genereren. 
De lasten vertonen in grote lijnen hetzelfde beeld als het afgelopen seizoen. 
Enkele opmerkingen: 
• Bij de begroting voor het paviljoen dient te worden opgemerkt dat dit plaatje nog niet 

compleet is, ook niet in samenspraak met de gemeente. 
• Bij de afschrijvingen en huur zijn de watervelden ingecalculeerd; er zijn daardoor meer 

huurkosten, maar minder afschrijvingskosten. 

mailto:bestuur@mhcgoirle.nl
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• De organisatiekosten zijn flink gestegen door de opzet van het hockeyplan. Zo worden er o.a. 
extra kosten gemaakt voor trainer- en coachbijeenkomsten om hun vaardigheden te 
vergroten (kosten voor bijv. presentaties).  

 
De contributie voor het komend seizoen zal niet worden verhoogd. Voor seizoen 2012-2013 zijn er 
wel twee aanvullingen: 
• "Jongste Jeugd" wordt "3-6-8-tallen" (contributie blijft € 175,-). 
• Toegevoegd worden "Funkeyleden". De contributie hiervoor bedraagt € 75,-. 
Dit voorstel wordt aangenomen. 
 
Per 1 oktober zullen de volgende prijzen, i.v.m. de BTW-verhoging, worden aangepast: 
bier: € 1,60 
fris: € 1,10 
Dit voorstel wordt aangenomen. 
 
De begroting voor het seizoen 2012-2013 wordt door de leden vastgesteld. 
 

15. Rondvraag en sluiting 
• Hein Nijhuis vraagt wie de indeling van de scheidsrechters gaat doen. Voorheen deed Gijs 

Smarius dit. 
 Antwoord: de scheidsrechterscommissie is dringend op zoek naar vrijwilligers. 
• Mariëtte Pullens vraagt wie de kascontrole het komend seizoen gaat doen. 
 Peter Sparidaens en Marcel Theunissen bieden zich hiervoor aan. 
• Eric Vingerhoets vraagt hoe het er voor staat met de zaalhockeycompetitie. 

Antwoord: er is een optie op de zaal besproken. Komend seizoen zullen de teams van Heren 
1 en Dames 1 als pilot aan de zaalhockeycompetitie meedoen. Voor de overige teams zal 
geïnventariseerd worden hoe het staat met de belangstelling. Zij zouden dan in seizoen 
2013/2014 aan de zaalhockeycompetitie kunnen deelnemen. 

• Lidia Verheijen merkt op dat er in Lisa en Emma veel verkeerde telefoonnummers staan. 
Antwoord: aan het begin van het seizoen dient iedereen zelf zijn of haar gegevens te 
controleren. In Emma kan iedereen de gegevens vervolgens zelf wijzigen. 

• Sander Oude Nijhuis vraagt wanneer het nieuwe speeltoestel gebouwd wordt. 
Antwoord: zodra de aanleg van de velden afgerond is, zal het speeltoestel gebouwd gaan 
worden. 

• Eric Vingerhoets vraagt of de bezetting van de trainers en coaches rond is. 
Antwoord: de topsportcommissie is zo goed als rond. De breedtesportcommissie moet eerst 
de teamindeling afwachten, waarna de koppeling volgt. 

 
De voorzitter sluit, onder dankzegging aan alle aanwezigen, de vergadering. 


