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NOTULEN ALV MHC BENNEBROEK ς 10 OKTOBER 2016 
 
 
Aanwezig: 33 leden 
Aanwezig bestuur: Letty Koopman (vz), Ardjan Langedijk, Laur Kirkels, Suuz Reyenga, Jacqueline 
Wallaart (not) 
Afwezig met afmelding: Lilly Berendsen, Jeroen Dekker, Jan Driessen, Richard Tensen  
 
1. Opening en welkom 

Letty Koopman opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen - en in het bijzonder de 
ereleden, leden van verdienste en bijzondere leden - namens het bestuur welkom. 

 

 

2. Goedkeuring notulen ALV 9 mei 2016 

Er zijn geen op- en of aanmerkingen.  
De notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 

 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

- Bestuur Stichting Exploitatie SA Rottegat (SESAR) 

Letty deelt mede dat van het bestuur van SESAR, de stichting die onder andere het onderhoud 
van onze velden uitvoert, het bericht is ontvangen dat alle drie de bestuursleden willen stoppen 
met hun werkzaamheden. Het bestuur van MHCB ondersteunt hen momenteel in het zoeken van 
opvolging, en spreekt namens MHCB haar dank uit naar Kees Kranendonk en Lilly Berendsen die 
vanaf de oprichting van SESAR in het bestuur hebben gezeten. Ook Piet Hokkeling, oud-voorzitter 
van het eerste uur en Raymond van Schaijk die hem is opgevolgd worden bedankt. 

- Rolstoeltoegankelijkheid 

Van Mariëlle Thuijs is de vraag ontvangen om het clubhuis rolstoelvriendelijker te maken. Het 

bestuur onderkent dit probleem. Naar aanleiding van deze vraag is het toilet in de 

scheidsrechterskleedkamer aangepast en zullen op korte termijn de mogelijkheden worden 

onderzocht om het clubhuis beter bereikbaar te maken voor minder validen. 

- Rondvraag wel/niet 

Eveneens van Marielle Thuijs kwam de vraag of de rondvraag weer kan worden ingevoerd. Vorig 

jaar heeft het bestuur ervoor gekozen de rondvraag niet meer op de agenda te zetten; leden die 

vragen hebben kunnen deze van te voren schriftelijk aan het bestuur melden. Reden hiervoor is 

dat niet alle vragen die tijdens de rondvraag werden gesteld relevant waren voor de ALV. 

Daarnaast wil het bestuur tijdens de ALV een gedegen antwoord kunnen geven op de vragen en 

dat kan niet altijd als deze ter plekke worden gesteld. Overigens staat het bestuur gedurende het 

hele seizoen open voor vragen van leden en hoeft er niet gewacht te worden tot de ALV.  

Vragen tijdens ALV over het betreffende onderwerp blijven natuurlijk ook mogelijk. 

- Verlengen van het balkon waardoor meer zicht op veld 1 

Van Jan Driessen is een vraag ontvangen over het verlengen van het balkon. De mogelijkheden 

en het daarbij behorende financiële plaatje zullen worden onderzocht en op een volgende ALV 

worden voorgelegd. 

- A/B Jeugd 

Uulko Bouwsma heeft zijn zorgen geuit over de vele opzeggingen van A- en B-leden, met name in 

de jongenslijn; hij is benieuwd naar de visie van het bestuur hierop. Het bestuur deelt zijn zorg. 

Suuz Reyenga zal daar later deze vergadering op terugkomen (zie onder agendapunt 7). 
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4. Financieel Jaarverslag 2015-2016  

Penningmeester Ardjan Langedijk presenteert de financiële gegevens over het boekjaar: 1 juli 2015 

t/m 30 juni 2016.  

 

V&W 2015-2016 vs V&W 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Toelichting: 
- De stijging van de contributie is te verklaren uit de verhoging van de contributie met  €10,- per lid. 

Het aantal leden is redelijk gelijk gebleven.  
- De inkomsten van de bar zijn ondanks de verbouwing gedurende de wintermaanden waarbij de 

bar gesloten was, gestegen; het bestuur spreekt haar waardering hiervoor uit naar de 
barcommissie.  

- Verhuur velden: er is in 2014/2015 eenmalig 13 maanden huur betaald om het boekjaar gelijk te 
laten lopen. 

- Eenmalige baat is de WOZ-belasting 2014/15 die achteraf gesubsidieerd bleek te worden door de 
gemeente. Aangezien de penningmeester niet op de hoogte was van deze subsidie is de WOZ-
belasting berekend als uitgave in 2014/2015. Doordat de betreffende subsidie in het boekjaar 
2015/16 is ontvangen is het resultaat over 2014/15 eigenlijk € 5.924 hoger en die van 2015/16 met 
hetzelfde bedrag lager. De penningmeester excuseert zich voor het misverstand. 

  

Resultaat 2015-2016 

Inkomsten            439.464 
Uitgaven               391.287 
Operationeel Resultaat    48.177 
Nieuwe shirts            16.766  
Rentelasten                  7.176 
Nettowinst                    24.235 
       (6%) 

Resultaat 2014-2015 

Inkomsten   427.564 
Uitgaven   384.968 
Operationeel Resultaat   42.596 
Nieuwe shirts    16.645  
Rentelasten       8.018 
Nettowinst     17.933 
             (5%) 
 

V&W 2015-2016 
Inkomsten: 
Sponsoring               47.549 
Contributies         273.633 
Barresultaat     45.846 
Verhuur velden       66.512 
Eenmalige baat            5.924 
 
Totaal              439.464 
 

V&W 2014-2015 
Inkomsten: 
Sponsoring                50.573 
Contributies         262.829 
Barresultaat       41.857 
Verhuur velden         72.305 
 
 
Totaal              427.564 
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Toelichting: 

- De uitgaven voor trainingen en materiaal voor de jeugd is gestegen in lijn met de visie van het 

bestuur om betere trainingen aan te bieden aan de jeugd. 

- De kosten voor zaalhockey zijn gestegen doordat meer trainingsuren zijn gegeven en ook 

doordat kosten van trainers nauwkeuriger zijn toebedeeld aan de zaalhockey; de baten zijn nog 

steeds hoger dan de kosten. 

- Bij de uitgaven voor de accommodatie is in 2014/15 de WOZ-belasting onterecht als uitgavepost 

opgenomen.  

- De afschrijving op de velden is herzien in overleg met deskundigen. Veld 1 is (te) snel 

afgeschreven door gemaakte afspraken in het verleden en daardoor al afgeschreven op de 

balans terwijl het nog in goede staat is. Het veld is nu opgewaardeerd (met de subsidie die in het 

verleden is afgetrokken van de aanschafwaarde) waardoor afschrijving weer mogelijk is. De 

totale afschrijving velden is met €10K verlaagd na bestudering van de facturen en werkelijk 

gemaakte kosten bij de aanleg van velden 1 en 3. Daarnaast is de CV-ketel vervangen en de 

meterkast vernieuwd. Op beide investeringen wordt afgeschreven. 

- De bankkosten bestaan uit de eenmalige kosten van het verplichte taxatierapport in verband met 

de lening die is aangegaan voor de verbouwing van het clubhuis.  

 

 

Trainingskosten en materialen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V&W 2015-2016 
Uitgaven: 
Training/materiaal  163.059 
Zaalhockey     - 4.921 
Huur SESAR   110.767 
Accommodatie    20.768 
Bedrijfsvoering    29.797 
Afschrijving     56.902 
Bankkosten       3.893 
Lustrum     10.022 
 
Totaal    391.287 

 

V&W 2014-2015 
Uitgaven: 
Training/materiaal  148.304 
Zaalhockey     - 7.745 
Huur SESAR   118.334 
Accommodatie    30.522 
Bedrijfsvoering     31.687 
Afschrijving     62.625 
Bankkosten        1.241 
 
 
Totaal    384.968 
 

V&W 2015-2016 
Seniorenselectie   65.785 
Overige Senioren     3.706 
Juniorenselectie,   57.262 
Overige junioren + 
Jongste Jeugd   15.374  
Totaal JEUGD   72.636 
Materialen    20.152 
Algemeen         780  
 
Totaal    163.059 

V&W 2014-2015 
Seniorenselectie   65.960 
Overige Senioren     2.016 
Juniorenselectie, 
 overige junioren + 
Jongste Jeugd   
Totaal JEUGD   63.710 
Materialen    13.037 
Algemeen       3.581  
 
Totaal    148.304 
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Toelichting: 

Zichtbaar is dat er meer wordt uitgegeven aan betere trainingen voor de jeugd en breedteteams. De 

kosten voor materialen zijn flink gestegen, met name de kosten voor ballen zijn hoog doordat deze 

‘kwijtraken’; dat wordt dit jaar beter in de gaten gehouden.  Lopend boekjaar zijn ook de 

materiaalkosten gebudgetteerd, hetgeen in het verleden niet het geval was. De totale kosten zijn 

gestegen maar lopen in lijn met de begroting. 

 
Balans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

- Materiële activa zijn gestegen door genoemde herwaardering van veld 1. 

- Overlopende activa (vooruit genomen kosten) zijn gedaald omdat de meeste sponsoren voor het 

eind van het boekjaar hebben betaald en het voorgeschoten bedrag voor de shirts ieder jaar 

lager wordt (door jaarlijkse bijdrage van leden aan de shirts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

- Eigen vermogen/reserves stijgen met netto winst en herwaardering veld 1, d.w.z. een toevoeging 

van een reserve van €94K, de in 2012 verleende gemeentelijke subsidie. 

- De voorzieningen zijn gebruikt voor investeringen in het clubhuis. 

- Er is  €50K geleend voor de verbouwing van het clubhuis en tevens €25K afgelost op bestaande 

leningen.  

 

Concluderend: 

- Goed resultaat van €24.235 positief 

- Deels te verklaren door verlaging afschrijving velden van €10K 

- Werkkapitaal stijgt met ruim €32K 

- Eenmalige baat van €5,9K  die behoorde aan 2014-2015 

- Uitgaven aan trainers en coaches is flink gestegen zoals gepland, vooral naar jeugd. Materialen te 

hoog. Voor lopend boekjaar zal daar extra op worden gelet. 

- Boekwaarde van veld 1 en het Eigen Vermogen met €94K gestegen door toevoeging subsidie 

(herwaardering). 

 

  

Per 30.06.2016 
Activa 
Materiële vaste activa 272.319 
Overlopende activa   18.881 
Liquide middelen  171.845 
Totaal    463.045 
 

Per 30.06.2015 
Activa 
Materiële vaste activa 195.087 
Overlopende activa   36.634 
Liquide middelen  126.955 
Totaal    358.676 
 

Per 30.06.2016 
Passiva 
Eigen Vermogen/Reserves 251.330 
Voorzieningen              0 
Langlopende Leningen  203.898 
Overlopende Passiva      7.817 
Totaal     463.045 

Per 30.06.2015 
Passiva 
Eigen Vermogen/Reserves 132.271 
Voorzieningen     32.199 
Langlopende Leningen  181.360 
Overlopende Passiva    12.846 
Totaal     358.676 
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Vragen:  

Kees Kranendonk (bestuurslid SESAR) laat weten dat uit het laatste onderzoeksrapport blijkt dat de 

toplaag van veld 1 sneller slijt dan verwacht. Hij verwacht dan ook dat deze binnen vijf jaar 

vervangen moet worden. Volgens SESAR betekent dit dat de afschrijving van dit veld daarom juist 

verhoogd moet worden in plaats van verlaagd. Het bestuur geeft aan niet bekend te zijn met dit 

rapport en stelt voor daar samen met SESAR naar te kijken. 

 

Marc Leene vraagt wat er met de reserves gebeurt. Ardjan laat weten dat dit spaargeld is, 

bijvoorbeeld ter vervanging van de velden. Ardjan herinnert de ALV eraan dat voor uitgaven boven 

de €15K  het bestuur goedkeuring moet hebben van de ALV. Marc stelt voor om de reserves in 

verband met de continuïteit te benoemen/bestemmen. Het bestuur neemt zijn advies mee. 

 

 

5. Verslag van de kascommissie 

Hidde Koopman neemt het woord namens de kascommissie waarin ook Charles Baak zitting neemt.  

Hij laat de ALV weten dat de kascommissie de controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd en enkele 

correcties heeft voorgesteld om beter inzicht in het resultaat en het vermogen van MHCB te krijgen. 

De correcties zijn doorgevoerd. De kascommissie is van mening dat de door het bestuur getekende 

jaarrekening 2015-2016 een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de toestand 

van de vereniging per 30 juni 2016 en adviseert de ALV de jaarrekening vast te stellen en de 

penningsmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het genoemde 

boekjaar.  

 

Vragen: 

Marc Leene vraagt wat de eventuele impact is van de eerder gemaakte opmerking van Kees 
Kranendonk dat de toplaag van veld 1 waarschijnlijk eerder moet worden vervangen in relatie tot de 
doorgevoerde wijzigingen in de afschrijvingen. Charles Baak licht toe dat indien de toplaag van veld 1 
twee jaar eerder dan verwacht zou moeten worden vervangen de implicatie daarvan op de jaarlijkse 
afschrijving velden dermate gering is dat de club dat kan opvangen. Daarnaast zijn de kosten van 
vervanging niet bekend, is de trend eerder dat velden goedkoper worden. Kortom er is weinig reden 
tot zorg. 
 

Letty vraagt de ALV om goedkeuring van de financiële stukken die het boekjaar 2015-2016 betreffen. 

De ALV verleent deze goedkeuring en strekt daarmee het bestuur tot decharge. 

Letty dankt de penningmeester en de kascommissie. 

 

 

6. Begroting 2016-2017 

 

V&W 2015-2016 versus Begroting 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultaat 2015-2016 
Inkomsten    439.464 
Uitgaven    391.287 
Operationeel Resultaat    48.177 
Nieuwe shirts       16.766  
Rentelasten            7.176 
Nettowinst        24.235 
              (6%) 
 

Begroting 2016-2017 
Inkomsten    441.000 
Uitgaven    396.500 
Operationeel Resultaat    43.500 
Nieuwe shirts       16.700 
Rentelasten           7.300 
Nettowinst        18.500 
                (5%) 
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Toelichting: 

- Het ledenaantal is iets gedaald, maar door de verhoging van de selectietoeslag blijven de 

contributies nagenoeg gelijk. 

- Bij ‘sponsoring’ is een bedrag van €5000,- opgenomen als verwachte opbrengst van een 

sponsorloop die in het voorjaar op de planning staat. 

 

 

Toelichting: 

- Door meer en betere trainingen, met name voor de jeugd, stijgen de kosten voor training en 

materiaal.  

- Kosten voor bedrijfsvoering zijn hoger omdat het administratiekantoor ook werkzaamheden 

verricht voor de sponsorcommissie. Daarnaast zijn de kosten voor de hockeyacademie 

(trainingen) verhoogd.  

 

Cashflow & Verwachting 

In het seizoen 2015-2016 is het werkkapitaal gestegen met €32,2K. Voor 2016-2017 verwachten we 

een toename van meer dan €55K. Belangrijkste reden hiervoor is dat er geen verbouwing noch 

andere investeringen gepland staan. Het verhogen van de cash flow is belangrijk in verband met 

toekomstige vervanging van de velden.  

 

Uitdagingen in de begroting 

- Sponsorloop en andere sponsorinkomsten in stand houden. De contracten met onze 

hoofdsponsors lopen aan het eind van dit seizoen af. De Rabobank heeft al aangegeven een 

andere koers te gaan varen, maar de inhoud daarvan is nog niet bekend. Ook het contract met 

Sport N Styles loopt af; er zal worden geëvalueerd. De inzet is om voor eind van het jaar de 

eerste gesprekken te voeren. De ALV wordt nadrukkelijk gevraagd vooral ook mee te denken 

V&W 2015-2016 
Inkomsten: 
Contributies   273.633 
Sponsoring     47.549 
Barresultaat     45.846 
Verhuur velden    66.512 
Eenmalige baat      5.924 
 
Totaal              439.464 
 

Begroting 2016-2017 
Inkomsten: 
Contributies    274.000 
Sponsoring      53.000 
Barresultaat      46.500 
Verhuur velden     66.500 
 
 
Totaal     440.000 
 

V&W 2015-2016 
Uitgaven: 
Training/materialen  163.059 
Zaalhockey      - 4.921 
Huur SESAR    110.767 
Accommodatie     20.768 
Bedrijfsvoering     29.797 
Afschrijving      56.902 
Bankkosten        3.893 
Lustrum      10.022 
Totaal     391.287 
 

Begroting 2016-2017 
Uitgaven: 
Training/materialen  177.000 
Zaalhockey      - 3.500 
Huur SESAR    110.700 
Accommodatie     21.000 
Bedrijfsvoering     32.000 
Afschrijving      58.800 
Bankkosten        1.500 
Lustrum     0 
Totaal     392.800 
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over mogelijke (nieuwe) (hoofd)sponsoren. Mbt afspraken over de clubshirts zal een speciale 

commissie worden gevormd. 

- Uitgaven aan trainers en coaches beheersen. 

- Cashflow in de gaten houden en daarmee de reserves. 

 

 

7. Voorstel verhoging toeslag  

Suuz Reyenga schetst hoe drie jaar geleden, na goedkeuring door de ALV,  besloten is om de 
selectiespelers (alle eerste teams) een toeslag te laten betalen omdat de kosten voor deze teams 
beduidend hoger zijn dan voor de breedteteams. Afgesproken is om die kosten te delen: de helft 
wordt betaald door MHCB, de helft door de selectiespelers in de vorm van selectietoeslag. Inmiddels 
zijn zowel de kosten van de trainers als het aantal trainingsuren voor de selectieteams gestegen 
waardoor de kosten per speler zijn verdubbeld. Voorstel is dan ook de selectietoeslag te verhogen 
van €25,- naar €50,- per jaar. Daarnaast is er een aantal opleidingsteams (voor 2016/17 zijn dat: JD2, 
JC2, MD2, MC3, MB2). Deze teams trainen vaker dan de breedteteams en hebben duurdere trainers 
omdat een deel van deze spelers mogelijk volgend jaar in selectieteams spelen. Het idee achter de 
opleidingsteams is ook dat wanneer selectiespelers besluiten naar een andere club te gaan er 
voldoende opvang is vanuit het opleidingsteam om het ‘gat’ op te vangen. Afgelopen jaar zijn er vijf 
jongens (tweedejaars B) aan het eind van het seizoen vertrokken naar een andere club, waardoor er 
maar  één JA team kon worden gevormd met als gevolg: te hoog ingedeeld en een te groot 
niveauverschil tussen de spelers. Het bestuur deelt de zorg die ook Uulco Bouwman schetste: hoe 
voorkom je leegloop bij deze leeftijdscategorie, hoe hou je het leuk voor de blijvers en is er nog 
potentiele doorstroom van eigen jeugd naar Heren 1?  
 
Reactie bestuur: de huidige situatie bij JA1 is geen structureel probleem maar zeker niet wenselijk. 
Vervelend is dat in dit geval de jongens pas laat in het seizoen besloten om over te stappen. Er zullen 
dit jaar met omliggende verenigingen afspraken worden gemaakt over een uiterste overstapdatum 
(bijv 1 mei). De jongens A/B-lijn en meisjes A-lijn is momenteel heel smal, de groep die er aankomt is 
breder (groter in aantal). Hoewel uitstroom jammer is, willen we als MHCB wel talent stimuleren en 
zorgen dat iedere sporter het beste uit zichzelf kan halen, ook als dat betekent dat ze daarvoor 
moeten overstappen naar een andere club. De ervaring is dat een deel hiervan later weer terugkomt 
naar MHCB. Waar wel goed naar gekeken moet worden is hoe we de leden die bij MHCB blijven 
gemotiveerd houden. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de TC-junioren en TC senioren.  
 
Het voorstel voor de verhoging van de genoemde toeslagen wordt door de ALV aangenomen. 

 
 

8. Terugblik seizoen 2015-2016, vooruitblik seizoen 2016-2017 

 

Terugblik seizoen 2015-2016 

- Naast de herfstkampioenen, en zaalkampioenen waren er veel lentekampioenen bij de jeugd: 
JC2, JC3, MB1, MB5, MC6, MD1 en MD3, J8E1, J8E, Me4, Me5, Me6, Mf1, JF1. Tijdens de 
huldiging in Caprera was MHCB zeer goed vertegenwoordigd; een mooi visitekaartje voor de 
club. 

- Heren 1 handhaaft heel goed in eerste jaar 1ste klasse. 

- Heren 3 nu Heren 2 promoveert naar res 1ste klasse. 

- Het is gelukt om weer een veteranen L team samen te stellen, maar het blijft een punt van 

aandacht. Hetzelfde geldt voor Heren 4. 

- Oud dames 1 spelers richten in navolging van het team van Nanne Piepenbrink een nieuw Dames 

2 op. 
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Vooruitblik seizoen 2016-2017 

Actiepunten: ‘MHC Bennebroek – Samen méér dan hockey alleen’ 
- Familieclub: verhouding senioren en junioren komt meer in balans. 
- Extra aandacht moet er zijn voor de selecties van de jongenslijn; er is veel uitstroom naar andere 

clubs geweest. Hier moet een  plan voor komen. 
- Dinsdagtrimmers (over een andere naam zal worden nagedacht) behouden voor de club. 
- Professionalisering van de trainersstaf: 

* Meer professionele trainers op de breedte teams; 

* Menno Reyenga stuurt als technische Manager Jeugd de jeugdtrainers aan. 
- Keepersschool krijgt steeds meer vorm; 
- Senioren breedteteams: lukt steeds beter om daar trainers voor te vinden; 
- Oppakken actieplannen Veiligheid en Respect; 
- Organiseren van een vrijwilligersavond waarbij taken en verantwoordelijkheden zullen worden 

omschreven; 
- Opstellen van de 10 Gouden Pauwen regels; 
- Organiseren van evenementen naast het hockey voor de senioren en de junioren, zoals clinics 

voor de jeugd en de succesvolle pubquiz. 
Bovenstaande punten komen voort uit het vastgestelde beleid ‘Samen meer dan hockey alleen’. Het 
bestuur roept de ALV op om met elkaar te blijven toetsen of we op de goede weg zijn en om daar 
ook samen aan te werken. 

 
 

9. Bemensing bar en fluiten 
Na het vertrek van Els is het nog niet gelukt de bemensing van de bar op zondag goed in te vullen. 
Daarnaast is het fluiten voor een aanzienlijk deel van de senioren op zaterdag een probleem. 
Voorgesteld wordt om meer ouders te laten fluiten op zaterdag en senioren in te zetten voor de 
bardienst op zondag. 
 
Naar aanleiding van de vragen en discussie die volgt wordt het volgende besloten:  
- Inventariseren, via de coaches, welke ouders al een scheidsrechterkaart hebben (deze kan indien 

nodig worden gereactiveerd);   
- Meer gebruik maken van jeugdspelers met een scheidsrechterkaart die graag willen fluiten; 
- Een informatiebijeenkomst organiseren voor ouders (en geïnteresseerde spelers met 

scheidsrechterkaart); 
- Ouders en spelers gericht opleiden (er wordt al gebruik gemaakt van de E-learning module); 
- Ouders en spelers met scheidsrechterkaart daadwerkelijk indelen en begeleiden. 
Om bovenstaande te realiseren is uitbreiding nodig van de scheidsrechterscommissie die nu bestaat 
uit Jeroen Dekker en Maurits Kal. Gedacht wordt aan ervaren scheidsrechters zoals:  
Hans Hilhorst, Eric Maase, Tjip Buwalda  en Dries Koopman. Dries is aanwezig een geeft aan graag te 
willen helpen bij het opleidden/begeleiden van de ouders.  
 
   
10. Behandeling binnengekomen vragen 
Zie agendapunt 3. 
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11. Bestuurssamenstelling  
Aftredend: Robin Tak (juni 2016). 
Aftredend volgens rooster: Letty Koopman en Suuz Reyenga (november 2016) 
Voor herbenoeming beschikbaar:  
- Letty Koopman, voorzitter  
Voordracht nieuwe bestuursleden:  
- Luuk Kornelius, bestuurslid Jeugd 
- Talitha Dirven, bestuurslid Senioren 
- Christian Boelen, bestuurslid Sponsoring 
 
Letty spreekt namens het bestuur en alle leden haar dank uit voor de grote inzet van Robin Tak (niet 
aanwezig) en Suuz Reyenga, met name voor de jeugd. Suuz heeft zich met veel passie ingezet voor 
vooral de Jongste Jeugd en een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder ontwikkelen van het 
algemeen jeugdbeleid, onder andere door het mede opzetten van de Hockey Academie Bennebroek 
(HAB), het verbeteren van de kwaliteit van de trainingen en het opstellen van het beleid voor de 
selectieprocedure en teamindeling. Suuz gaat uit het bestuur, maar blijft actief o.a. in de TC.  
Luuk Kornelius zal Robin en Suuz opvolgen als bestuurslid Jeugd. Als vader van drie hockeyende 
kinderen heeft hij al heel wat teamindelingen achter de rug. Luuk ziet als belangrijkste 
aandachtspunten: de teamindelingen en het ervoor zorgen dat alle jeugdleden op de goede plek 
zitten, waarbij de problematiek rondom de A/B-jeugd zijn eerste prioriteit zal zijn.  Christian Boelen 
heeft zelf een hockeyverleden bij MHCB, zijn kinderen hockeyen er nu (MB4, JC1, JD1). Hij gaat zijn 
deskundigheid en netwerk inzetten om zoveel mogelijk (sponsor)gelden voor de club te generen.  
Vanwege de vele vrijwilligersfuncties die Talitha Dirven al op haar naam heeft staan bij MHCB 
behoeft zij geen verdere introductie. Naast de ervaring die zij meebrengt is het bestuur ook blij dat 
met haar komst de gemiddelde leeftijd van het bestuur aanzienlijk naar beneden wordt gebracht. 
Met applaus neemt de ALV afscheid van Robin en Suuz en stemt zij in met de benoeming van Talitha, 
Luuk en Christian in het bestuur. 
 
Benoeming Henk van den Barselaar tot erelid 
Het bestuur heeft een agendapunt ingelast: zij stelt de ALV voor om Henk van den Barselaar die 
reeds lid van verdienste is, te benoemen tot erelid van MHCB. Dit vanwege zijn jarenlange 
enthousiaste inzet (vanaf 1997) voor de club. Ook nadat zijn kinderen, Menno en Rob, hun 
lidmaatschap opzegden vanwege studie/werk, bleef Henk betrokken. Hij zette zich in als 
teammanager van Heren 1, zorgde voor de bevoorrading van de bar, draaide tot vorig jaar 
bardiensten met zijn vrouw Els en jaagt al jaren het klusteam aan. De afgelopen periode speelde hij 
samen met Loek Lommerse een belangrijke rol bij de renovatie van het clubhuis. Zijn inzet en 
aandacht voor MHCB en iedereen die daarbij betrokken is, is grenzeloos en daarvoor wil het bestuur 
Henk de grootste waardering geven. De ALV stemt enthousiast in met de benoeming waarna erelid 
mw. Gré Koopman-Brock het nieuwe erelid de bijbehorende gouden pauwenspeld opprikt en een 
verraste Henk iedereen bedankt. 
 
 
12. Sluiting 
Letty sluit de vergadering om 22.10 uur. 
 
 
 


