NOTULEN ALV MHCBE 22 september 2020

1. Welkomstwoord van Harold de Baar
Vorig jaar september gingen we goed van start met de oplevering van het nieuw veld, het skillveldje,
de verduurzaming van het complex met oa Led verlichting. Ook onze Heren 1 en Dames 1 waren
gepromoveerd en gingen voortvarend van start; beide teams hadden het moeilijk, maar groeiden in
het spel. We startten met 1006 leden. De zaal ging als vanouds. Maar tijdens de winterstop brak
Covid19 uit. Wat in het begin ver weg leek bleek bittere ernst. In maart gingen we in lock down en kon
er niet meer gesport worden. Gelukkig konden we vanaf 4 mei weer de trainingen hervatten: eerst de
mini’s en junioren en daarna ook weer de senioren teams. Wedstrijden werden echter niet gehouden.
In de zomer hebben we langer doorgetraind en werd op donderdagavond extra gespeeld.
Het was een zwaar jaar: kosten waren vrijwel gelijk, maar de opbrengsten van onder andere de bar
vielen weg. Door commitment van de sponsoren en het merendeel van de leden zijn we dit seizoen
2019-2020 zonder kleerscheuren doorgekomen.
Maar we staan aan een nieuw seizoen en het virus is nog steeds om ons heen. Met de nodige regels
en voorschriften wordt er getraind. De grootste uitdaging ligt in de weekenden. We moeten ons wel
aan de regels houden. Dat blijkt op sommige dagen echt lastig. Ondanks vriendelijke verzoeken
vinden sommige leden dat ze zich niet aan de regels hoeven te houden. Daarmee riskeren we wellicht
voor alle leden een sluiting van het complex. En een torenhoge boete, die uiteindelijk op het konto van
alle leden komt.
In het voorjaar van 2020 zijn we een samenwerking begonnen met 12 omringende clubs. Er wordt op
vele fronten samengewerkt en ideeën uitgewisseld. Ook is er een convenant hoe door clubs dient te
worden om te gaan met talent (vermijden van ronselpraktijken).
Dit jaar steken we in op sportief sportklimaat, geïnitieerd door de gemeente, en uitgedragen in alle
sportclubs. We merken een steeds onprettigere sfeer langs de lijn. Twee sportambassadeurs, Chris
Kinders en Maryse Rasenberg zullen binnen de club bezig zijn met dit thema en hier alle leden in
betrekken.
Van de Balance Score Card waarop we 99 verbeterpunten hadden benoemd zijn inmiddels 64
voltooid.
Een groot dankwoord ook aan al die vrijwilligers die geheel belangeloos het allemaal mogelijk maken.
Maar we zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Onder andere is er een seniorencommissie in het
leven geroepen. Met inmiddels 6 jongseniorenteams, 3 donderdagavond teams en 3 heren
veteranenteams, 7 Herenteams en 5 damesteams en een volle maandag van de trimmers is het niet
meer dan logisch dat deze commissie in het leven wordt geroepen. Doe van deze commissie is ook
een soepelere overstap van de junioren naar de senioren te realiseren. Gegadigden kunnen zich
aanmelden.
Miscommunicatie met de gemeente betekent dat grond onder het clubhuis nog niet in ons eigendom
is. De samenwerking met stichting Heuneind verliep zeer prettig. Bart Franken gaat stoppen en Patrick
van de Hoven wordt nieuwe voorzitter

September 2020 starten we met 1066 leden, we zijn dus behoorlijk gegroeid. Nieuwe plannen zijn
onder andere de start met 7 keer 7 competitie.
Op maandagavond traint de KNHB met toptalenten op onze velden. Achteraf is er te weinig ruimte
voor deze training. Op het moment dat we dit afspraken was er nog capaciteit; maar nu knelt het. Het
is wel boeiend om deze trainingen op ons veld te zien.
Ook een speciaal dankwoord aan onze sponsoren. Alle sponsoren zijn ons trouw gebleven. Beste
leden, denk eens aan onze sponsoren als je iets wil kopen.

2.

Mededelingen en berichten van verhindering

Helaas verhinderd: Ruud Niessen, Jan Kleijn, Cees Wouters, Michel Mustert en Koert Tak (met
inbreng van 1 vraag voor de rondvraag, Joep de Beer en de Zaalcommissie.

3. Notulen van de vorige vergadering
Geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag
4. Verslagen van de verschillende commissies
Geen opmerkingen over de verschillende verslagen van de commissies. Helaas is het verslag van de
SPOCO nog niet binnen en zal nog indien deze de komende week binnen is, op de site worden
geplaatst

5. Financiële verantwoording 2019-2020
Goedgekeurd door de kascontrolecommissie bestaande uit Ruud Niessen en Michel Mustert.
Staat van baten en lasten:
Het verslagjaar 2019/2020 is afgesloten met een positief resultaat van bijna EUR 13.000 ten opzichte
van een eveneens positief saldo van EUR 7.465 over 18/19.
Na de uitbraak van het corona virus zijn de baropbrengsten fors teruggelopen en blijven met circa
EUR 19.000 fors achter bij het seizoen 2018/2019. Ook de sponsoropbrengsten blijven achter met
circa EUR 9.000. De subsidie TOGS van EUR 4.000 heeft ervoor gezorgd dat de terugval in
opbrengsten beperkt is gebleven tot EUR 16.000.
Na medio maart is op de rem getrapt met betrekking tot het doen van uitgaven: Uitgaven van JC en
TC zijn circa EUR 4.000 respectievelijk EUR 17.000 lager dan in het seizoen 2018/2019.
Grootste fluctuaties t.o.v. de begroting 2019/2020 zijn naast de rem op de uitgaven de lager
gerealiseerde dan begrote contributieopbrengsten. Toeslag voor de eerstelijnsteams is gehalveerd.
Daarnaast is vorig jaar het ledenaantal achtergebleven bij de verwachte groei. Op dit moment
bedraagt het ledenaantal 1.064 (ofwel een plus van 60 t.o.v. vorig jaar).
Voor 2020/2021 verwachten we een begrotingstekort van circa EUR 11.000. De baropbrengsten zijn
met EUR 17.500 conservatief ingeschat. Verder zal de bijdrage aan Heuneind met EUR 10.000
toenemen voortkomende uit de ingroeiregeling.
Financiële positie:
De post Vaste activa is nauwelijks gemuteerd in 2019/2020: In het verslagjaar 2019/2020 is voor circa
EUR 21.000 geïnvesteerd in met name meubilair en schoonmaakmaterieel. De post afschrijvingen van

circa EUR 21.000 hebben de post laten afnemen. Kleding sponsorteams in 2 i.p.v. 3 jaar
afgeschreven.
De liquiditeitspositie is ten opzichte van vorig jaar gestegen met EUR 20.000 tot EUR 114.000, met
name door de vooruit ontvangen sponsorgelden van Heineken en het positieve resultaat over het
voorbije seizoen.
De balans toont eind juni 2020 een eigen vermogen van circa EUR 145.000, een toename van circa
EUR 13.000 zijnde het positieve resultaat over het afgelopen seizoen 19/20.
Voor 20/21 verwachten we in te teren op het eigen vermogen als gevolg van het begrote verlies van
circa EUR 11.000 inclusief afschrijvingen van EUR 20.000.
6. Décharge van bestuur
De aanwezige leden verlenen décharge aan het bestuur tav verenigingsjaar 2019-2020
7. Wisselingen van het bestuur
De Minicommissie neemt vanaf vorig seizoen deel in het bestuur. Chris Kinders heeft het stokje
voorzitter TC overgedragen aan Remco Bressers. De Spoco zal frequenter deelnemen aan de
bestuursvergaderingen.

8. Benoeming leden van verdienste
De leden Tim Vugs en Bas Hoevenaars worden benoemd als lid van verdienste. Bas omdat hij al
meer als tien jaar betrokken is bij de club in diverse functies (communicatiecommissie, als webmaster,
als organisator van heel veel evenementen) en Tim Vugs. Ook al meer als 10 jaar betrokken bij de
beheerscommissie, medeorganisator van 3 lustrums en heel veel hand en spandiensten bij
werkzaamheden op het complex. Bloemen, bubbels en een speciale oorkonde voor beide leden.
Een speciaal dankwoord ook aan Simol. Al 10 jaar beheren zij de bar. Eva Blankenberg is ook het
grootste deel van de jaren betrokken bij onze club. Om dit te vieren ontvangt ook zij een mooie bos
bloemen.
9. Aanpassingen in incasso en facturen contributie
In het afgelopen jaar is gebleken dat de betaling van contributie door leden wat te wensen overliet;
bijna 200 intrekkingen van incasso’s wat een behoorlijke werkdruk heeft gelegd bij de Facturatie.
Voor 2020-2021 wordt dit strakker georganiseerd.
Incasso’s’ blijven op verzoek van de leden verdeeld in 2 termijnen. Leden kunnen wel separaat een
betalingsregeling aanvragen.
Facturen worden omgezet naar Incasso, echter een lid moet dit wel zelf aanvragen. Indien toch voor
het komende jaar nog een factuur moet worden gemaakt, dan is er slechts 1 termijn mogelijk.
Meerprijs factuur is 25 euro (was 5).
Incasso niet spelende leden (37,50) in 1 termijn.
Inschrijfgeld vanaf seizoen 2020-2021 is 25 euro (was 10).
Indien een incasso wordt ingetrokken wegens oneens of onvoldoende saldo, dan volgt binnen een
week later een automatische reminder. Tweede reminder wordt verhoogd met 7,50
administratiekosten. Een laatste herinnering kost 20 euro extra. Iemand die daarna nog niet heeft

betaald, wordt opgevolgd door een incassobureau en wordt als lid uitgesloten van verdere
wedstrijden.
Incasso termijnen: 1e helft eerste week oktober, 2e helft veld, eerste week januari.
Zaal: eerste week december. Leden ontvangen een week voorafgaand aan de incasso een factuur
met aankondiging incasso.
Blessures en tijdelijk niet kunnen spelen: verzoeken voor vermindering in contributie kunnen alleen
worden neergelegd bij het bestuur. Indien akkoord bevonden door het bestuur, volgt tijdelijke
omzetten naar niet spelend lid en moet ook deze gewoon worden betaald.
Stages: spelers die stage gaan lopen kunnen dit vooraf melden. Achteraf kunnen geen kortingen
worden verrekend.
Er is nog een tiental niet betalende leden, die zullen worden opgevolgd en waarschijnlijk volgt voor
een aantal spelers uitsluiting van deelname aan wedstrijden.

9. Rondvraag

Coaching nieuwe scheidsrechters
John van Hemert komt terug op zijn vraag van vorig jaar. Het betrof de vraag dat naar zijn mening
nieuwe scheidsrechters intensiever begeleid moeten worden door iemand van de AC. Naar zijn idee is
dit nog niet goed van de grond gekomen. Henk Vlielander antwoordt dat gebleken is dat de jeugd zelf
aangeeft niets op te steken van het fluiten met iemand met ervaring. Met andere woorden, zij willen
liever samen fluiten en van de zijlijn gecoacht worden door een ervaren fluiter.
Overwogen wordt om na het behalen van de kaart ook de praktijk van het fluiten te oefenen op een
avond waarbij er bijvoorbeeld een oefenwedstrijd is. Ervaring opdoen met fluiten is iets wat je pas leert
door het vaker te doen. Als je maar 2 keer per jaar aan de beurt komt is het ook lastig ervaring op te
doen.

Corona
Vanuit Koert Tak wordt aandacht gevraagd voor de drukte op de zondag en de naleving van de
coronaregels. Het lijkt vechten tegen de bierkaai op zondag, vooral als er gedronken is, Afstand
houden, looproutes volgen etc. is niet te handhaven. Het bestuur spreekt daar waar mogelijk mensen
op verantwoording aan de regels te volgen, ook Eva treedt geregeld op als ‘BOA’. Helaas volgen veel
leden de regels niet op, sterker nog: er wordt soms behoorlijk van repliek gediend als mensen worden
aangesproken op het niet houden van afstand, het roepen langs de lijn etc.
Vanuit het bestuur is na het 2e weekend een bericht verstuurd naar alle leden om vooral toch
waakzaam te zijn; hopelijk komt het niet zo ver dat we bij controle een fikse boete krijgen en de club
voor iedereen moeten sluiten.

Volgende ALV staat gepland voor september 2020

