
 

 
 
 
 
 
 

Notulen ALV vrijdag 30 november 2018 
 
Locatie  : Clubhuis VMHC Spitsbergen 
Tijd  : 17.45 uur 
Aanwezig : Petra van Brakel, Geraldine Septer, Marc Koopmans en Rianne Jansen 

 en alle aanwezigen vermeld op de presentielijst 
 (33 handtekeningen; in totaal 58 stemmen)   

Afmeldingen : Geen 

 

1) Opening en agenda (sheet 1 en 2) 

Petra van Brakel opent om 17.45 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 30 november 

2018 en heet iedereen van harte welkom. De ALV wordt gepresenteerd door middel van en 

PowerPointpresentatie. De PowerPointpresentatie wordt samen met de notulen gepubliceerd op 

Spitsweb. De agenda voor deze ALV wordt doorgenomen.  

 

2) ALV-notulen van 9 juli 2018 (sheet 3) 

Petra geeft een terugkoppeling over een vraag die op de vorige ALV was gesteld. De vraag betrof wie 

voorzitter en vicevoorzitter wordt. Petra geeft aan de zij voorzitter is en Geraldine vicevoorzitter.  

Petra vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de ALV van  

9 juli 2018 zijn. Er zijn geen vragen en opmerkingen. Zij geeft aan dat de notulen gepubliceerd zijn op 

www.spitsweb.nl . De notulen van 9 juli 2018 zijn hiermee akkoord. 

 

3) Balans 2017-2018 (sheet 4)  

Petra geeft het woord aan Rianne. Rianne neemt de balans met ons door. Rianne geeft aan dat er 

extra kosten zijn gemaakt voor het aanleggen van de nieuwe watervelden.  

Wat opvalt aan de balans is dat het saldo toernooien een stuk hoger is dan begroot. Kosten trainers is 

ook hoger uitgevallen dan begroot. Rianne geeft aan dat dit komt doordat trainers een hoger uurloon 

willen hebben. Als zij het oude uurloon zouden behouden dan kunnen zij beter in een supermarkt 

werken.  

Exploitatie velden is ook hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door de aanleg van de twee nieuwe 

watervelden. Er wordt een vraag gesteld over de watervelden en hoe deze zijn gefinancierd. Rianne 

geeft aan dat de velden betaald zijn door de gemeente. De vereniging heeft zelf de 

beregeningsinstallatie moeten betalen. 

Rianne geeft aan dat er een positief saldo is van bijna €12.000,00 in hockeyseizoen 2017-208. 

Er wordt een vraag gesteld wat er met dit overgebleven bedrag wordt gedaan. Rianne geeft aan dat er 

wordt geïnvesteerd in de vereniging. De beregeninginstallatie is nog niet afbetaald.  

Rianne vraagt of er verder nog vragen zijn over de balans. Er zijn geen vragen over de balans. 
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4) Verslag kascommissie (sheet 5) 
Rianne neemt het woord namens de kascommissie. Helaas is Martijn Koppert verhinderd om aanwezig 

te zijn op de ALV. Rianne geeft aan dat zij en Martijn op woensdag 28 november 2018 samen gezeten 

hebben om te kijken naar het financiële plaatje. Rianne geeft aan dat alles er goed uit zag en dat het 

verslag van de kascommissie evenals de checklist op de website worden gepubliceerd. 

Jeroen vraagt waarom hij niet betrokken is geweest bij het overleg van de kascommissie. Rianne geeft 

aan dat het niet helemaal duidelijk was wie er in de kascommissie zitten. Bij het volgende overleg 

wordt Jeroen wel betrokken. Jeroen Dijkgraaf heeft aangegeven om de kascommissie, samen met 

Martijn Koppert, de volgende keer op te pakken. 

 

5) Begroting 2018-2019 (sheet 6) 
Rianne neemt de begroting met ons door. Rianne geeft aan dat zij verwacht dat er minder inkomsten 

zullen zijn uit contributie. Dit heeft te maken met opzeggingen door leden. Rianne geeft aan dat de 

bijdrage derden meer is dan actueel. Rianne verwacht dat de sponsorcommissie actief nieuwe 

sponsoren gaat werven. Rianne geeft aan dat het ontzettend goed gaat met de baromzet in clubhuis. 

De baromzet is op dit moment al 75% van het geheel van vorig seizoen. Dit is mede te danken aan 

Debby van Dijk, die met veel enthousiasme dit coördineert.  

Kosten trainers is hoger begroot mede door stijgende uurlonen. Exploitatie velden is hoger begroot 

ten opzichte van het actueel van dit seizoen. Dit heeft te maken met de aanleg van de nieuwe 

watervelden. De vereniging dient zelf de beregeninginstallatie te betalen. Daarbij wordt de huur van 

de velden ook iets hoger vanuit Sportservice. Rianne geeft aan dat er een positief saldo is begroot van 

€ 12.040,00. 

Rianne vraagt of er nog vragen zijn over de begroting 2018-2019. Hanneke vraagt of de subsidies zijn 

meegenomen in de begroting. Rianne geeft aan dat de subsidies zijn verwerkt in de begroting. Verder 

zijn er geen vragen over de begroting. 

 

6) Watervelden (sheet 7) 
Petra geeft het woord aan Marc. Marc geeft aan dat de vereniging/het bestuur graag een recht van 

opstal wil vestigen op de beregeninginstallatie. 

Marc legt uit wat recht van opstal inhoudt. Recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven 

een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te 

verkrijgen. 

De vereniging/het bestuur wil graag een recht van opstal vestigen op de beregeninginstallatie, te 

weten:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twee keer acht bovengrondse sproeiers 

 Betonkelder (voor de watervoorziening) van ongeveer 20.000 liter water, maximaal met een 

omvang van 350x250 cm hoog 

 Ondergronds leidingsysteem 

 Behuizing voor het besturingssysteemwaterleidingen 

 Tegenverharding 

 

Marc en Rianne geven aan dat er een concept akte ligt omtrent het vestigen van recht van opstal ten 

aanzien van de beregeninginstallatie. Marc en Rianne geven aan dat er expliciet toestemming nodig is 

van de ALV om een recht van opstal te vestigen. 

Marc vraagt of er nog vragen zijn omtrent het vestigen van recht van opstal ten aanzien van de 

beregeninginstallatie. Er wordt een vraag gesteld of er al een recht van opstal is gevestigd ten aanzien 

van andere zaken. Marc geeft aan dat ten aanzien van het clubhuis ook een recht van opstal is 

gevestigd. Tim Verschuur vraagt of er op de veldverlichting ook een recht van opstal is gevestigd. Marc 

weet dat niet en vraagt het aan zijn collega bestuursleden, maar zij weten dat ook niet. Dit zal worden 

uitgezocht. Alex de Jong geeft aan dat in het verleden dit niet is gebeurd. Het bestuur zal dit 

uitzoeken. Tim Verschuur vraagt bij welke notaris de akte is opgesteld. Marc geeft aan dat dit bij Olenz 

is gebeurd. 

 

Stemming: Marc vraagt wie er tegen het vestigen van recht van opstal ten aanzien van de 

beregeningsinstallatie is. Niemand stemt tegen, dit betekent dat het voorstel is aangenomen. 

 

7) Terugblik ALV (sheet 8 en 9) 
Marc geeft het woord aan Geraldine. Geraldine geeft aan dat op de vorige ALV het een en ander is 

gepresenteerd over hoe het bestuur wil besturen.  

Waar staan wij voor? De club van de toekomst zet de mens op de eerste plaats.  

 Communicatie (snel, gemakkelijk) 

 Innovatie (organisatie, hockeytechnisch, etc.) 

 Diversiteit (doelgroepen) 

 Betekenis (clubcultuur) 

 Doel, tijd en ruimte (concreet maken) 

 Verbinding zoeken en samenwerken in alle lagen binnen de club 

Geraldine geeft aan dat wij van het hiërarchische organogram af willen en dat wij naar een 

organogram toe willen waar het bestuur is in verweven. Dit betekent dat iedere commissie met elkaar 

samenwerkt en het bestuur verbindt. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

7) 100 dagen plan (sheet 10 t/m 18) 
Geraldine geeft aan dat op de vorige ALV het 100 dagen plan werd geïntroduceerd. Dit hield in dat 

Petra en Geraldine 100 dagen gingen observeren wat er binnen de vereniging allemaal speelt. Wat 

was het vertrekpunt? 

 Geen bemoeienis met de watervelden 

 Inventariseren 

o Commissies 

o Sponsoren 

o Clubhuis 

o Overig 

 Eind november plan van aanpak met focuspunten 

 

Een van de punten is geen bemoeienis met de watervelden. Dit had vooral te maken met feit dat dit 

alles door oude bestuur is opgestart, men daar precies de afspraken kende en op moment dat Petra 

en geraldine benoemd werden alles in volle gang was. Petra geeft aan dat het tot het laatste moment 

spannend is geweest of de velden op tijd af zouden zijn. Willem Winter (oud-voorzitter) en Jan van 

Grootveld (oud-Facilitaire Zaken) zijn ontzettend druk geweest om alles in goede banen te leiden. 

Voor al deze inspanningen wordt door Petra en Geraldine een bedankje overhandigd. Applaus volgt. 

Naast Willem en Jan is er nog een partij die ontzettend veel tijd en energie in de aanlag van de twee 

nieuwe watervelden heeft gestopt. Dit is namelijk Sportservice. Om hen te bedanken heeft het 

bestuur een grote taart naar Sportservice gestuurd. Sportservice vond het ontzettend leuk! 

 

Tijdens het 100 dagen plan konden leden, ouders van leden en alle anderen reageren op een poll op 

Instagram. Geraldine gaf aan dat er massaal gereageerd is op deze poll. Een aantal punten die naar 

voren kwamen is: meer feesten voor jong en oud, kleedkamers opknappen, rookverbod, aanleg mini 

hockeyveld c.q. inspeelveldje, parkeergelegenheid verruimen, kwaliteit van en aandacht voor 

scheidsrechters. 

Naast een poll op Instagram konden leden ook mailen naar voorzitter@spitsweb.nl om ideeën door te 

geven. Enkele punten zijn: Speeltoestellen allerkleinsten plaatsen, banken bij/tussen velden, 

selectiebeleid transparant, jongens moeten bij toernooien, communicatie kan/moet beter, 

begeleiding startende scheidsrechters, Clubtenue, teambeleid zaal, initiatief opstarten trimhockey 30+ 

dames. 

 

Bij het 100 dagen plan behoren ook Quick Wins. Enkele Quick Wins die benoemd zijn: Op 

woensdagmiddag weer iemand van de Jongste Jeugd aanwezig, schoolhockeytoernooi succesvol, sterk 

stijgende omzet clubhuis bar, inzet nieuwe trainers senioren, meeste commissies op volle sterkte, 

veiligheid aangrenzende (parkeer-)terreinen in samenspraak met Sportservice onder de loep. 
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Geraldine geeft aan dat wij, als bestuur samen met vrijwilligers, een aantal projecten gaan oppakken. 

De 8 focuspunten zijn: Alcohol & Veiligheid toernooien, Veiligheid rondom clubterreinen, Hockey 

Technisch beleidsplan, Trimhockey, Verbeteren clubhuis en bar, Groot clubfeest in juni, Onderhoud 

gebouw en terrein, Nieuw clubtenue. 

 

8) Rookvrije vereniging (sheet 18 t/m 22) 
Geraldine geeft aan dat al heel veel sportverenigingen rookvrij zijn. Er zijn enkele reacties binnen 

gekomen, door veelal kinderen, met de vraag wanneer Spitsbergen rookvrij wordt. De aanleiding om 

ook rookvrij te worden is onder andere: bevorderen van een gezonde en sportieve leefomgeving voor 

kinderen en aandacht binnen de club voor een maatschappelijk en gezond beleid.  

Geraldine geeft aan dat wij, als bestuur, geïnspireerd zijn geraakt door onder andere hockeyclub HCM 

Arnhem en HV Abcoude. 

Petra geeft aan dat bij de uitnodiging van de ALV een korte enquête is bijgevoegd om in te vullen. De 

enquête ging over of jij vindt of de vereniging rookvrij moet worden. Leden konden uit vier 

antwoorden kiezen (antwoorden plus aantal reacties): 

 Nee, ik vind dat er buiten overal gerookt mag worden -> 12 mensen 

 Ja, te beginnen met rookvrij op tijden dat de jeugdsport -> 16 mensen 

 Ja, te beginnen met een rookvrij sportterrein met een rookplek uit het zicht -> 31 mensen 

 Ja, ik ben voor een geheel rookvrij terrein -> 69 mensen 

Petra geeft aan dat mensen ook konden reageren na hun keuze in het opmerkingen veld. Deze 

opmerkingen zijn terug te vinden op de PowerPointpresentatie. 

Geraldine geeft aan hoe wij, als bestuur, rookvrij willen worden: 

 Gehele clubterrein rookvrij 

 Bewustwording in plaats van verbod middels ondersteunende materialen 

 Aanspreekcultuur (leden, vrijwilligers, ouders) creëren: ‘Weet u dat dit sportpark rookvrij is?’ 

 Rooktegel buiten terrein 

 

Stemming: Petra vraagt wie er tegen een rookvrije vereniging is. Niemand stemt tegen, dit betekent 

dat het voorstel is aangenomen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 VMHC Spitsbergen een 

rookvrije vereniging is. 

 

9) Rondvraag (sheet 23) 
Geraldine vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen zijn. 

Bart van Grootveld vraagt hoe het zit als je een keer niet kunt fluiten. Eerder werd er gezegd dat er 

een aantal enthousiaste scheidsrechters waren die konden fluiten als jij niemand anders kon vinden. 

Hanneke geeft aan dat deze mensen er niet meer zijn.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marieke Roorda vraagt hoe het zit met het opruimen van de bladeren op het veld. Marc geeft aan dat 

iedere donderdag Sportservice de bladeren van het veld wegblaast. Marieke geeft aan dat dit eigenlijk 

te vroeg in de week is. Als je nu kijkt op zaterdag en zondag ligt er ontzettend veel blad op het veld. 

Marc gaat kijken wat er mogelijk is bij Sportservice. 

 

Einde (sheet 24) 

Geraldine bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit om een drankje te 

komen drinken. 

 

 

 


