Mixed Hockeyclub GHBS
Secretariaat R. M. Krooneman
Verlengde Lodewijkstraat 158
9723 AJ Groningen
secretariaat@ghbs.nl

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS
Datum: Zaterdag 26 mei 2018 (20:00)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:05.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
2.1 Er zijn kennisgevingen van afwezigheid binnengekomen van de heer Hans Wienen, mevrouw Michèle
Garnier, Stefan de Jonge en Ellemijn Jonk.
2.2 De sloot langs het clubhuis is na 45 jaar eindelijk gedempt. De bestrating volgt zo spoedig mogelijk.
2.3 Het bestuur heeft een nieuwe schoonmaakdienst voor het clubhuis ingehuurd. Hierdoor is het binnen en
buiten het clubhuis een stuk schoner geworden.
2.4 Vanuit de KNHB vindt volgend seizoen een structuurwijziging van de D-jeugd plaatst. Dit zal inhouden dat er
geen selectie meer zal plaatsvinden in deze lijn. De spelers zullen worden door elkaar in gedeeld in drie
verschillende niveaus.
2.5 In de wandelgangen van de gemeente wordt er gefluisterd over een vijfde veld. Dit veld zal worden
aangelegd op de softbal-velden van Caribe. Over de termijn is nog niets bekend.
2.6 Er wordt een nieuwe bron voor de beregeningsinstallatie van de velden geboord. Deze nieuwe bron zal 60
meter dieper worden gegraven dan de oude. Hiermee hoeven we niet meer met leidingwater te sproeien.
2.7 De defecte LED-verlichting is gerepareerd. Dankzij deze nieuwe verlichting worden onze velden veel beter
verlicht.
2.8 De Denk-mee-met-GHBS-avond was bezocht door 30 mensen en mag een succes genoemd worden. Het
was een interessante en leerzame avond. Een verslag van hetgeen tijdens deze avond besproken is zal
gepubliceerd worden op de website van de vereniging.
2.9 Sinds de laatste ALV heeft het 1600ste lid van de vereniging zich aangemeld. Hier zal binnenkort aandacht
aan worden geschonken.
2.10 Gijs Aslander deelt mee dat de arbitragecommissie heeft gekeken naar het fluiten in het weekend dit
seizoen. Besloten is om de senioren meer op de zaterdagen zullen gaan fluiten per aankomend seizoen.
Daarnaast zullen er nieuwe cursussen plaatsvinden en is er een nieuwe leercoach vanuit de KNHB gevonden.
2.11 De voorzitter belicht dat Timo Achterberg zich afgemeld heeft als lid van de vereniging. Hij heeft 34 jaar in
de reserve hoofdklasse gespeeld voor Heren 4, een grote prestatie die tijdens deze vergadering bijzondere
melding verdient.
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt met toevoeging van punt “Huisstijl GHBS” vastgesteld.
4. Vaststelling notulen
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Bouwcommissie - stand van zaken nieuwe clubhuis
5.1 De bouwcommissie presenteert de stand van zaken rondom de bouw van het nieuwe clubhuis. De
kleedkamers zullen binnenkort door de gemeente gebouwd worden. De stadsbouwmeester is akkoord met
onze plannen. We zitten nu in de fase waarin de financieringszekerheid proberen te realiseren. Omdat we geen
eigen onderpand hebben, is gezocht naar een oplossing door middel van een waarborgfonds. Hierover volgt
binnenkort een overleg. Onderdeel van de financiering is de eigen financiering door middel van een

obligatielening vanuit ons ledenbestand. Het liquide deel van de begroting wordt gevuld door middel van de
contributieverhoging van de vorige Algemene Ledenvergadering.
5.2 De kleedkamers hadden er eigenlijk nu al moeten staan, maar zullen waarschijnlijk dit kalenderjaar
opgebracht worden.
5.3 Tijdens de overgang van het oude clubhuis naar het nieuwe zullen leden en gasten opgevangen moeten
worden. Een oplossing hiervoor vraagt veel creativiteit en begrip. Een concreet plan hiervoor is op dit moment
nog niet uitgedacht.
5.4 De voorzitter meldt dat op de gedempte sloot een grasveld zal worden ingezaaid.
5.5 Inmiddels hebben er ook gesprekken plaatsgevonden tussen experts en professionals op het gebied van
horeca en de architect.
6. Huisstijl GHBS
6.1 De communicatiecommissie presenteert de nieuwe huisstijl van de vereniging, inclusief een nieuw clublogo
en slogan. Het doel van de nieuwe huisstijl is een professioneler imago voor de vereniging. Overwegingen voor
de nieuwe huisstijl waren bruikbaarheid, eigentijds, trots op het lange bestaan van de vereniging,
overeenstemming met de website en evolutie zonder afbreuk. De slogan is geen vest gegeven, maar verandert
mee met de vereniging. De slogan is op dit moment: “MHC GHBS, de hockeyclub van ons allemaal”.
6.2 Wouter van Gammeren vraagt of het nieuwe logo ook aangepast zal worden in het huidige clubhuis. Het
bestuur neemt dit in overweging.
7. Sponsorcommissie
7.1 De sponsorcommissie presenteert haar plannen om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen.
7.2 Het doel van het nieuwe sponsorplan is het samenwerken met bedrijven ten behoeve van voordelen voor
alle partijen. Het sponsoraanbod bestaat op dit moment uit zeven onderdelen: kleiding, borden, doeken, de
Club van 100, ludieke acties, terugkerende acties en de clubsponsor(en).
7.3 De huidige situatie is dat alle leden zelfstandig kleding gesponsord kunnen krijgen. Om dit aan te passen is
een wijziging nodig van het Huishoudelijk Reglement. De wijziging houdt in dat de voorkant het clubshirt
voortaan gereserveerd is voor de officiële club-sponsoren.
7.4 De tekst van de toe te voegen artikelen aan het Huishoudelijk Reglement is als volgt:
“Het bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals merk en
sponsoruitingen.”
“Op de achterzijde onder het rugnummer mag een sponsoruiting niet groter dan 200cm2 door de spelers
gebruikt worden voor de teamsponsoring in het desbetreffende seizoen.”
“De sponsorpositie op de achterzijde onder het rugnummer komt voor de spelers te vervallen als de shirts
gratis ter beschikking worden gesteld voor sponsor(s) aan de spelende leden voor de duur van het contract met
de desbetreffende sponsor.”
“Het maken van reclame in welke vorm dan ook binnen de vereniging is onderhevig aan goedkeuring a=van het
bestuur. De bestemming van de uit sponsoring verkregen opbrengsten wordt door het bestuur bepaald.”
7.5 Rik de Pauw vraagt waarom een bedrijf voor meer geld een team zou gaan sponsoren. De meerwaarde
voor een bedrijf is goodwill en uitstraling. Ook zijn bedrijven bereid meer de betalen voor exclusieve rechten.
7.6 Jurriaan Kraaijeveld vind het niet realistisch dat het bestuur zich gaat bemoeien met de sponsoring op
andere kleding dan het clubtenue. De goedkeuring door het bestuur zal zorgen voor veel rompslomp waardoor
bedrijven niet gemotiveerd zullen zijn om te sponsoren.
7.7 Wouter van Gammeren wijst op het gevaar dat, door de afwezigheid van afvaardiging van veel teams, dit
proces moeilijk te bewaken zal zijn.
7.8 Vanuit de vergadering wordt de zorg van een aantal ouders geuit over sponsorteksten op de achterkant van
de rokjes van enkele meisjesteams.
7.9 Jelle Oosterhof waarschuwt voor de hoeveelheid aanvragen die de sponsorcommissie zal gaan ontvangen.
Het bestuur en de sponsorcommissie neemt dit ter harte.
7.10 Krijn Dekens benoemt dat er binnen de voorgestelde wijzigingen geen bescherming zit tegen willekeur
vanuit het bestuur voor de leden.
7.11 De Algemene Vergadering besluit met één onthouding en 26 voorstemmers om de voorgestelde artikelen
over te nemen met uitzondering van de tweede zin in het laatste artikel.
8. Begroting 2018-2019
8.1 De penningmeester presenteert de begroting van de vereniging voor seizoen 2018-2019. De
uitgangspunten van de begroting zijn o.a.: verhoging van de contributies, het stijgende ledenaantal, middelen

voor het nieuwe clubhuis, sponsoring en het lustrum. Voor dit jaar is er nog geen rekening gehouden met
inflatie. Vanaf aankomend seizoen zullen ook de kosten van gele en rode kaarten zullen worden doorberekend
aan de leden.
8.2 De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd om in te stemmen met een jaarlijkse verhoging van de
contributie naar aanleiding van de inflatie index ter dekking van de kostenstijgingen. Deze verhoging zal per
aankomend seizoen (2018-2019) in werking treden. Dit voorstel wordt met één onthouding en 26
voorstemmers goedgekeurd.
8.3 Er komt een vraag vanuit de vergadering waarom er in eerdere jaren geen inflatiecorrectie heeft
plaatsgevonden. De penningmeester legt uit dat dit in eerdere jaren inderdaad niet is gebeurd, maar dit met
het voorgelegde voorstel gecorrigeerd zal worden.
8.4 Vanuit de vergadering komt de vraag of het niet een idee is om de leden te vragen voor een eenmalige
bijdrage vanuit de leden om het nieuwe clubhuis te kunnen bekostigen. De bouwcommissie legt uit dat dit voor
haar betreft een laatste redmiddel is. Er zijn veel andere manieren bedacht waarmee leden hun financiële
bijdrage kunnen leveren. Daarbij is een contributieverhoging een meer duurzame financiële basis.
8. De begroting 2018-2019 wordt unaniem goedgekeurd.
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden:
9.1 Secretaris Roderik Krooneman treedt af als bestuurslid van de vereniging. Roderik wordt bedankt voor zijn
jarenlange inzet en per acclamatie benoemd tot lid van verdienste van de vereniging.
9.2 Kandidaat bestuursleden Marloes Dekens en Jurgen Bos worden per acclamatie benoemd tot
bestuursleden van de vereniging. Beide bestuursleden worden bij acclamatie aangenomen.
10. Rookbeleid
10.1 Gijs Aslander presenteert de plannen van het bestuur omtrent het rookbeleid op de vereniging. Vanuit de
ALV wordt gevraagd of er duidelijk grenzen kunnen worden aangenomen voor het rookverbod.
10.2 Vanuit de ALV wordt ook aangegeven dat men elkaar moet aanspreken op het opruimen van peuken etc.
10.3 De ALV gaat akkoord met het rookvrij maken van de zaterdag en geeft het bestuur de opdracht verder te
onderzoeken en rookplekken aan te wijzen. Naast duidelijk rookvrije borden ook duidelijk maken waar wel
gerookt mag worden.
11. Kantinemanagement
11.1 Niels vertelt over de laatste stand van zaken kantine. Taken Floor zijn verdeeld over het bar-team van
Ineke en het klusteam van Jurgen. Ronald Verheijen en Ronald Bulthuis worden bedankt voor hun inzet en
advies.
11.2 Werkplein Fivelingo verzorgen nu de schoonmaak, vier keer per week.
11.3 Er wordt gezocht naar één aanspreekpunt voor de kantinezaken.
11.4 Er wort gekeken naar vast barpersoneel, catering etc. voor het nieuwe clubhuis.
11.5 Vanuit de ALV komt de tip om horeca@ghbs.nl zichtbaar te maken in de kantine.
12. Vrijwilligers
12.1 Willemijn zegt dat het bestuur erg dankbaar is voor alle vrijwilligers
13. Lustrum
De lustrumcommissie presenteert het lustrumprogramma.
14. Rondvraag
14.1 Mededeling Rob over oude kleding: GHBS is in het gelijkgesteld in de rechtszaak. Gaat om een bedrag van
rond de €22.000. We wachten nog op beroep.
15. Sluit
De voorzitter sluit de vergadering om 22:37.

