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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS 
 
Datum: Zaterdag 18 november 2017 (20:00) 
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S. 
 
1. Opening 
Rob opent de vergadering om 20:00. 
 
2. Mededelingen 
2.1 Auto’s Pouw Rent 
Er is begonnen met een “car sharing” programma. Vooralsnog is dit ter gebruik van het bestuur, heren 1 en 
dames 1. Vooral voor de laatste twee betekent dit een sterke besparing op de vervoerskosten. Daarnaast is het 
handig voor vrijwilligers. De eerste pilot gaat uit van vijfentwintig mensen. Deze groep wordt op een later 
moment eventueel uitgebreid. 
2.2 Sloot 
De sloot wordt dichtgegooid. De start van deze werkzaamheden vindt plaats eind dit jaar. Hiermee wordt 
ruimte gecreëerd voor de bouw van het nieuwe clubhuis.  
2.3 Pupveldje 
Het pupveldje is vanmiddag weggehaald ten behoeve van de nieuw te bouwen kleedkamers. 
2.4 Schoonmaak 
Er is een nieuwe schoonmaker gevonden die vaker, beter en meer zal gaan schoonmaken. 
2.5 1500ste lid 
Een paar weken geleden is het 1500ste lid gehuldigd. Het 1600ste lid is er inmiddels ook, maar hiervan is de 
naam nog niet bekend. 
2.6 Zernike 
Inmiddels hebben we door de ledengroei moeten uitwijken naar het Zernike-complex voor wedstrijden.  
2.7 Verlichting sportpark 
Er zijn veel klachten binnengekomen over de verlichting op het sportpark en rond de velden. De verlichting 
rond veld 1 wordt tijdens de winterstop vervangen door dubbele LED-verlichting.  
2.8 Gedragscode 
Het bestuur is bezig een gedragscode voor de vereniging op te stellen. Dit met oog op de VOG-verklaringen 
voor onze trainers en vrijwilligers. 
2.9 Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie is met het aantrekken van Sybrand Adema nieuw leven in geblazen. Hierover de 
volgende ALV meer. 
2.10 Lustrum 
Volgens jaar vindt ons achttiende lustrum. Een aantal mensen heeft al aangegeven bij de organisatie daarvan 
betrokken te willen worden. Het bestuur is nog steeds op zoek naar aanvulling van deze groep. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden via vrijwilligers@ghbs.nl. 
2.11 Ledenstop 
In overleg met de wedstrijdsecretaris en de ledenadministratie is besloten om een ledenstop in te voeren bij de 
jeugd vanaf vijftig leden per leeftijdsgroep. De stand van zaken op dit moment is dat er over de gehele linie bij 
de jeugd een ledenstop is. Hiermee is de noodzaak voor een vijfde veld maar weer aangetoond. In principe 
geldt er geen ledenstop voor de jongenslijn. Echter, er kunnen geen nieuwe teams worden toegevoegd.  
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3. Ingekomen stukken 
Er zijn kennisgeving van afwezigheid binnengekomen van Wouter van Gammeren, Hans Wienen, Laura van 
Dijken, Yvette van Benten , Thorwald Nienhuis, Ellemijn Jonk, Antoinette van Tongeren en Laura Frederiks. Er 
zijn verder geen ingekomen stukken binnengekomen. 
 
4. Vaststelling agenda 
De agenda wordt met wijziging van het punt contributie, welke na punt zeven wordt verplaatst, vastgesteld. 
 
5. Vaststelling notulen vorige ALV 
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering worden zonder wijziging vastgesteld. 
 
6. Financieel:  
6.1 Financieel jaarverslag 
De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag over seizoen 2016-2017.  
6.2 Verslag kascommissie 
De kascommissie doet haar verslag. De commissie adviseert de Algemene Ledenvergadering om het bestuur 
decharge te verlenen en de jaarrekening vast te stellen. Het bestuur bedankt de kascommissie. 
6.3 Vaststelling jaarrekening 2016-2017 
De jaarrekening 2016-2017 wordt per acclamatie vastgesteld. 
6.4 Aanvulling kascommissie 
Hans Koenders zal aftreden als kascommissaris. Het bestuur vraagt vrijwilligers te melden bij de 
penningmeester via penningmeester@ghbs.nl. 
 
7. Bouwcommissie 
7.1 De bouwcommissie presenteer haar plannen voor het nieuw te bouwen clubhuis. De plannen bestaan uit 
een planning, een concept ontwerp en een financiële onderbouwing. Deze plannen zullen ter zijne tijd op de 
website gepubliceerd worden.  
 
8. Contributie 
Het contributievoorstel van de vorige vergadering wordt aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld. Het 
voorstel betreft een verhoging van €10,00 ingaande het seizoen 2018-2019. Het voorstel wordt per acclamatie 
aangenomen. 
 
9. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen extra agendapunten of ingekomen stukken binnengekomen.  
 
10. Rondvraag 
10.1 Bert vraagt of er wat gedaan kan worden aan het openstaan van de zijdeur terwijl de verwarming aan 
staat. Floor antwoordt dat er een dranger op de deur bevestigd was, maar dat deze onklaar is gemaakt. Er 
wordt gekeken naar vervanging van een deurdranger. 
10.2  Valerie vraagt of er een oplossing is voor het probleem dat het sleutelkastje vaak dicht is. Floor antwoordt 
dat bij het dichtvallen van het sleutelkastje er verschillende personen (Floor, BAC, Jelle, Joost) te bereiken zijn 
om hierbij te helpen. 
10.3 Hans stoort zich aan de hygiëne van de afvaltonnen en stelt voor deze te vervangen door kliko’s. Rond de 
velden staan inmiddels vijftien nieuwe afvalbakken. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheid om deze ook 
voor binnen te regelen. 
10.4 Hans vraagt of er wat gedaan kan worden aan de drassigheid bij de fietsenstalling. Als mogelijke oplossing 
wordt het gebruik van houtsnippers.  
10.5 Kirsten vraagt of het bestuur iets gaat doen aan het rookbeleid. Rob antwoordt dat het bestuur op dit 
moment aan het kijken is naar een rookvrije zaterdag. 
 
11. Sluiting 
Rob sluit de vergadering om 22:21. 
 


