
Notulen Algemene ledenvergadering WFHC 

12 december 2017 

 

1. Notulen ALV 27 mei 2017 
 
Vraag n.a.v. pagina 1 van Peter vd Wolf: hoe gaat het met de bar en de vrijwilligers? 
Op zaterdag gaat het goed, op zondag zoekt de club nog barhoofden. 
Vraag n.a.v. pagina 2 van Frank vd Molen: is er op dit moment iemand die voor een 
vergoedding van 10% sponsoring op zich heeft genomen? Antwoord: nee. 
Notulen worden door de ALV vastgesteld. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
(Jeugd-)toernooien hebben nieuwe leden opgeleverd. 
Het CD-herfstkamp is een succes geworden door de organisatie en inzet van Dames 1 en 
Heren 1. De betrokkenheid voor de club van deze senioren is hierdoor vergroot. Volgend jaar 
komt er een vervolg zelfs met een EF-dagtoernooi. 
Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden: 

- Superzondagen met of zonder BBQ; 
- Actieve social media; 
- Ledenwerving Nationale Speeldag; 
- Er is een 2e herenteam; 
- G-hockey Doe-Dag; 
- Pietenhockey; 
- Shoot-outtoernooi. 

Naomi van As heeft bij Volvo een sponsoractiviteit ondersteunt. De volgende keer doen we dit 
op de club! 

Op 12 december (vandaag) was de grote staking in het basisonderwijs. Er is een opvangdag in no-
time georganiseerd door Alexander, Machiel, Eduard, Brechje, Michael en Jan Kees. Maar liefst 
60 kinderen zijn  geweest tot grote tevredenheid van de organisatie! 
Eduard Haavekost geeft aan dat zo’n activiteit de club meer in de samenleving plaatst. 

Ontwikkelingen:  

• Nieuwe trainers na het vertrek van Ton Bouman. Eduard en Machiel vormen het 
technische hart van de trainersstaf. 

• Esther Janssons is het nieuwe barhoofd van de zaterdag en zorgt voor de wekelijkse 
indeling. Er is nog wel aandacht nodig voor de laatste shift op zaterdag. 

• Charlotte Groen is de nieuwe inkoper van de bar. 
• Sinds het begin van het seizoen zijn er 33 scheidsrechters! Dank aan Karin van Ernst en 

Heleen Dekkers! 

De bestuursleden hebben een VOG (verklaring omtrent het gedrag) aangevraagd en gekregen. 
De club is in aanmerking gekomen om gratis VOG’s bij Justitie aan te vragen. Vrijwilligers van de 
club en trainers zullen een verzoek krijgen om ook de VOG aan te vragen. De administratie gaat 
via Jacco. Koos Kraaijkamp en Peter vd Wolf  gaan beleid schrijven omtrent de VOG’s. 



Peter Coster: in het verlengde hiervan: graag aandacht voor sociale hygiëne achter de bar. Het 
bestuur gaat samen met Peter hiermee aan de slag. 

Verder is de club officieel rookvrij. Bij de invoering hiervan en nadien is geen commentaar 
gekomen. 

Als laatste mededeling: De Stichting gaat afscheid nemen van Mark Schneiders, Erik Ceelie en 
Alexander Groen. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.  

Er volgt een discussie binnen de ALV over het werven van leden. Er gebeurt veel op dit gebied, 
met de nieuwe trainers, activiteiten etc. Tijd is een belemmering voor de vrijwilligers die zich 
hiermee bezighouden. Wie doet er mee? 

3. Jaarverslag seizoen 2016-2017 
 
Dit is geïntegreerd behandeld bij punt 2.  
 

4. Wijzigingen bestuurssamenstelling 
 
Jan Kees Steeman treedt toe tot het bestuur. Hij stelt zich voor aan de leden. Hij richt zich op 
de onderwerpen “nieuwe leden” en “sponsoring”. De vergadering geeft goedkeuring aan de 
toetreding. 
 

5. Jaarcijfers 2016-2017: verslag kascommissie 

Voordat de kascommissie haar verslag doet, vraagt de voorzitter aandacht en dank voor het 
vele werk dat Marlin heeft gedaan in de korte tijd dat zij in het bestuur zit. 

De kascommissie bestaat uit Wiebe vd Molen en Rijkjan Nieuwstraten. Namens de 
kascommissie doet Rijkjan verslag. Daarbij wordt het verlies genoemd en de kascommissie 
doet het advies dat er commissies komen voor ledenwerving en sponsoring, gecombineerd 
met een plan van aanpak. De kascommissie geeft advies ter goedkeuring van de cijfers. Het 
verslag van de kascommissie is gepubliceerd in Lisa onder “Documenten”. 

6. Jaarcijfers 2016-2017: presentatie 
 
De jaarcijfers worden gepubliceerd  in Lisa onder “Documenten”. 
Bijzonderheden in de jaarcijfers: de sponsorinkomsten blijven achter bij de doelstellingen. 
Verder zijn de kosten van de accommodatie veel te ruim in verhouding tot het aantal leden 
van de club. 
 
Roelien: Paastoernooi: liever minder teams, daardoor meer winst, daardoor minder 
vrijwilligers. 
Op de vraag waar “Overige huisvesting” uit bestaat: bijvoorbeeld onderhoud en keuringen 
installaties. 
 
De vergadering keurt de cijfers goed en verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde 
beleid. 
 
 
 



7. Sponsoring 

Het hele sponsorbestand is doorgelicht en de vernieuwing van contracten is in volle gang. Dit 
gebeurt tot nu toe op ad hoc-basis door Marlin Wagemaker, Arthur de Rooij, Selma Cool, 
Carole Roozeman en Jacco Beers. 
Sponsorvisie is een initiatief dat het sponsoronderwerp kan ondersteunen. Omdat de 
sponsorcommissie onvoldoende bemand wordt door leden van de vereniging wil het bestuur 
de ALV vragen om de ondersteuning van Sponsorvisie goed te keuren. De ALV gaat akkoord. 
Overigens blijft het bestuur de ALV vragen om versterking van de sponsorcommissie.   

8. Rondvraag 
 
Pieter Gordinou: wat doet het bestuur met de leden die niet op het scheidsrechtersexamen 
komen en de boete betalen? Bestuur zoekt dit uit. Koos Kraaijkamp antwoord op de vraag 
van Pieter dat het antwoord op de website van WFHC staat. 
Ben Bakker:  

- Waar is de Det de Beusbokaal? Selma probeert dit uit te zoeken. 
- Kan het welkomstboekje aangepast worden? 
- Kunnen wij aan een zaalhockeytent komen? Antwoord: het bestuur heeft de 

gemeente gevraagd om een sporthal te laten bouwen aan het clubhuis. De 
gemeente gaat hier nu niet in mee. 

Selma Cool: de bezetting van het jeugdbestuur verdient aandacht. Bestuur antwoord dat er 
nieuwe jeugdleden zich aandienen. 

9. Sluiting 

De ALV wordt gesloten rond 22.00 uur. 

 

 


