Notulen Algemene Leden Vergadering MHC Boxmeer
woensdag 6 november 2019

Presentielijst getekend door:
J. v.d. Brink, M. Lichtenberg, C. Coenen, K.v. Lammeren, J.W. Arts, E. Sigmond, F. Görts, P. v.d. Ligt,
T. Wientjens, H. Claassen, K. Groenewoud, P.P. Geurts, W. Simmelink, W.P. v. Bergen, T. Huffmeijer,
W. v. Bergen, M. Pieper, J. d. Best.

1. Voorzitter heet iedereen welkom.
2. Agenda blijft ongewijzigd.
3. Notulen van ALV 29 oktober 2018
De notulen worden per omgaande op de website geplaatst. Verder geen opmerkingen.
4. Jaarverslag van de voorzitter
Voorzitter leest voor uit het mooie plaatjesboek van dit jaar. MHCB is een familieclub waar iedereen
zich thuis voelt, waar het plezier overheerst. En wanneer er strijd is vinden de discussies plaats
buiten het veld. Hij staat stil bij het vertrek van Peter Raafs. Een voorbeeld van hoe wij binnen de
club niet met elkaar om moeten gaan. Mensen met een dergelijk groot clubhart moeten wij, als
leden (of ouder van leden!), koesteren en niet wegjagen. Verder staat hij stil bij een aantal leden, die
veel voor de club hebben betekend. Er zijn steeds meer vertrekkende leden dan nieuwe leden, dat
blijft een punt van aandacht. Hopelijk kan de verbouw van het clubhuis een nieuwe impuls geven
voor het aantrekken van nieuwe leden. Bij deze bedankt de voorzitter ook Albert Heijn Boxmeer
inclusief Marleen Aerts en Mila Manders voor het organiseren van dit plaatjesboek. Hulde aan het
fusieteam JD1 en het G-team dat afgelopen seizoen kampioen zijn geworden. Overige kampioenen
doen we zeker niet te kort, maar deze wil de voorzitter er toch even uitlichten. De voorzitter geeft
aan dat dit zijn laatste ALV is, hij neemt afscheid nadat het nieuwe clubhuis wordt opgeleverd en
operationeel is. De huidige samenstelling van het bestuur, wordt daarmee een stuk kleiner. Er staat
nog steeds een vacature voor secretaris (met aansturing van de redactie) en binnen niet al te lange
termijn de vacature van voorzitter.
5. Financieel verslag van de penningmeester
Penningmeester doet verslag en geeft aan dat we afgelopen seizoen een klein verlies gedraaid
hebben vanwege de terugloop van het aantal leden en minder baromzet hebben gedraaid. We
hebben te maken met ruim 40 minder leden. Hij stelt voor om de contributie te indexeren met 2%.
Dit percentage kunnen we laag houden omdat het aantal leden in duurdere klasses terecht zijn

gekomen. Dat scheelt in het tekort aan inkomsten.
Het subsidiebedrag van € 42.000,- kunnen we pas in 2020 uitgeven omdat we goedkeuring van
ministerie afwachten (afwachten definitieve beschikking). Risico is dat we binnen bepaalde termijn
de verbouw gerealiseerd moet hebben, doen we dat niet, dan moeten we terugbetalen. Bedrag
komt ten goede aan tekorten tijdens de verbouw of de verduurzaming van het gebouw zoals
zonnepanelen. De trainingskosten van het veldhockey vallen iets hoger uit vanwege een nabetaling
aan trainers die hun vergoeding van voorgaande jaren hebben opgevraagd. We weten volgend jaar
pas, hoe de verbouw uitvalt en of we wederom de contributie moeten verhogen. Hangt ook af van
het aantal nieuwe leden en vertrekkende leden.
Op dit moment hebben we 436 leden.
6. Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Kaj van Lammeren en Charles Coenen. Zij zijn geen
gekke dingen tegen gekomen. Penningmeester wordt decharge verleend. Charles en Kaj pakken de
kascontrolecommissie voor volgend jaar weer op.
7. Verslag bestuursleden
Accommodatie
Afgelopen zomer; schouwing van de velden. De staat van de velden is in uitstekende staat. Op veld
1 blijft het weer een rol spelen maar er wordt effectief mos verwijderd. Blijft wel glad met
herfstweer. Groot onderhoud volgt snel.
Veld 2 last van mos pollen. 100 liter azijn over gegooid. Komende maandag wordt dit uitgeborsteld.
Barcoaches krijgen blijft een probleem. Deze vielen met bosjes uit, nu drie barcoaches dat betekent
dat we maar drie dagen bezet zijn. Blijven zoeken naar nieuwe barcoaches. Misschien met de komst
van het nieuwe clubhuis.
En dan als laatste: we hebben enorm veel natuurlijk groen rondom de velden. Bomen groeien goed
maar geeft ook heel veel blaadjes. Vorig jaar zomer en dit jaar enorm veel last van de processierups.
We moeten daar iets mee, de tennisclub heeft ook veel eiken weggehaald. Op dit moment vindt
onderzoek plaats of de bomen ook weggehaald kunnen worden.
Sponsorcommissie
De leden van deze commissie zijn Grechiel van der Woude als voorzitter, Pim Brenninkmeijer, Riekie
Jansen en Mark Berends. De commissie is bezig met het aanpassen van sponsorpakketten. Maar ook
opzetten van een club van 100 (opzetten en promoten). Bedoeling is om ouders, etc. te betrekken
bij de club. Van dat geld wordt iets georganiseerd. De club bepaalt zelf grotendeels waar het geld
aan besteed wordt. Werving voor iedereen, dus iedereen kan sponsoren. Tevens hebben we ook te

maken gehad met een afname van grote sponsors.

Technische commissie
Aan het begin van het seizoen is er overleg geweest met de KNHB, aangaande het krimpende aantal
jongens teams/leden binnen de club. Dit overleg komt vanuit de ambitie om de Urban hockeyshow
naar Boxmeer te halen. Dat is een hockeyclininc bij een evenement met een grote kooi en veel
spectakel. Om rendement uit een dergelijke show te halen moeten we als club eerst zorgen dat we
randvoorwaarden voor het jongenshockey verbeteren. De eerste stap hierin is een bijeenkomst
gewwest waarin trainers coaches van Jongens teams tips en handvatten kregen om trainingen
boeiender voor jongens te maken. Ook is ingegaan op de omgang met jongens om een hogere
betrokkenheid te creeren. Er zullen in het verdere verloop van het seizoen nog een aantal
aanvullende activiteiten komen.
Huidige samenstelling van 10 leden. Extra aandacht voor de jongenslijn, blijft een probleem om
jongens te behouden en te boeien. Ook het tijdstip van opzeggen van het lidmaatschap blijft een
probleem. De TC steekt enorm veel energie in het samenstellen van alle teams, regelmatig besluiten
leden te stoppen waardoor het hele proces weer opnieuw begint. Ook het krijgen van vrijwilligers
wordt steeds problematischer, nog altijd hebben we geen trainers voor Dames2, en een tekort aan
keepers.
Arbitrage
Midden in competitie begon de hockeybond met een nieuw wedstrijdformulier. Loopt nu vrij
redelijk. In januari scheidsrechtersexamen geweest. 42% geslaagd, landelijk 27% geslaagd.
Dramatisch examen, zelfs examinator wil ermee stoppen als het op deze manier moet. Dit seizoen
begonnen met 4 keer 17,5 minuut. Geen toegevoegde waarde volgens de teams. Binnenkort 45
nieuwe examenkandidaten op 21 november a.s.. Als het goed is komen er 80% geslaagden en
mogen ze meteen daarna fluiten. 1 november jl. is een nieuwe cursusomgeving ingericht, nieuwe
omgeving werkt nog niet optimaal. Samenwerking met wedstrijdsecretariaat van Cuijk loopt perfect.
8. Stand van zaken verbouwing clubhuis
In januari van dit jaar hebben we € 42.000,- subsidie ontvangen, verstandige keuze geweest om te
wachten tot 2019. Aanvraag omgevingsvergunning ging goed. Helaas voor het zomerreces kregen
we het verzoek om aanvullende informatie aan te leveren. Het proces zag er als volgt uit:
1. subsidie verbouwing sportaccommodaties
2. omgevingsvergunning (9 september)
3. definitieve afstemming Martens Bouw

4. start verbouwing 18 november - eerste actie bij de leden leeghalen/slopen
5. klaar bij de start 2e seizoenshelft - eind 2019 oplevering ruwbouw en interieur in
eigen beheer
In januari 2020 is de aannemer klaar. Over 6 a 7 weken kunnen we als club aan de gang met het
interieur, etc. De toiletgroep blijft zoals ie nu is. De kleedkamer voorzieningen kunnen gebruikt
blijven worden tijdens de verbouwing, de douches worden wel bekeken en de plafonds krijgen een
nieuwe laag verf. In het weekend van 23 november as. zijn we te gast bij de tennisclub, vraag aan
iedereen dat we ons moeten reaiseren dat we gast zijn en ons daar ook naar moeten gedragen.
9.

Rondvraag

Jos van den Brink: De vergrijzing slaat toe in het veteranen-L team. Hij vraagt hoe lang we nog het
veteranen-L team overeind kunnen houden. Veteranen willen graag blijven hockeyen. Hoe gaan we
hier als club mee om? Misschien dit seizoen nog, maar dan houdt het op. We gaan onderzoeken of
eventueel fusie kan plaatsvinden met Cuijk. In het voorjaar overleg plannen tussen TC en de
veteranen om te brainstormen over terugloop van leden.
Fons Görts: Vraagt zich af hoe we meer jongens kunnen krijgen. Samenwerking met Cuijk is voor nu
een goede oplossing. Maar jeugd heeft tegenwoordig andere interesses. Als je kijkt naar
demografische ontwikkelingen is dit een trend die zich doorzet.
Pieter van der Ligt: Mist steeds meer het wij-gevoel binnen de club. Leven in een extreme
consumptiemaatschappij. Continue op zoek naar vrijwilligers, wordt steeds moeilijker om aan
vrijwilligers te komen, steeds meer mensen eisen van alles. De voorzitter geeft aan dat we
persoonlijk gesprekken moeten voeren zodat we meer vrijwilligers krijgen. Misschien helpt de ‘club
van 100’ hierin en de komst van een nieuw clubhuis.
10. Sluiting sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aandacht.

