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NOTULEN ALV MHC BENNEBROEK – 11 MEI 2015 
 
 
Aanwezig: 21 leden 
 
Aanwezig bestuur: Jan Driessen, Letty Koopman, Laur Kirkels, Elena van der Hoorn, Robin Tak, Ardjan 
Langedijk, Jacqueline Wallaart (not) 
Afwezig bestuur: Rolf Hogestijn , Suuz Reyenga (ivm ziekte) 
 
Afwezig met afmelding: Kees Hoogenboom, Heleen Kimman, Monique Smolenaars, Gré Koopman 
 
1. Opening en welkom 
Namens het bestuur heet Jan de aanwezigen welkom. 
 
Binnengekomen vragen  
- Monique Smolenaar: wat is de status van de uitshirts? 
Helaas loopt de productie een maand achter en kunnen we de shirts pas in juni verwachten. Deze 
zullen nog wel voor de zomervakantie worden uitgereikt. 
- Kees Hoogenboom heeft enkele onvolkomenheden in zowel de statuten als het huishoudelijk 

reglement gemaild: 
Taalkundige opmerkingen worden in beide documenten aangepast. De verwijzingen in de statuten 
van MHCB naar artikelen in de statuten van de KNHB worden verwijderd aangezien anders de MHCB-
statuten ook moeten worden aangepast als de KNHB de statuten wijzigt. Met betrekking tot de 
opmerkingen over het huishoudelijk reglement: statuten gaan altijd voor, overige opmerkingen 
worden meegenomen bij het verder uitwerken van deze versie.  
 
2. Notulen vergadering 15 april: 
- Pagina 2, punt ‘Andere zaken’: ALV is hoogste orgaan .. wordt aan toegevoegd: van de 

vereniging. 
Notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
3. Nieuwe statuten 
De nieuwe statuten worden met een meerderheid van de stemmen aangenomen. 
 
4. Vernieuwing Huishoudelijk Reglement 
Het concept huishoudelijk reglement is gebaseerd op de standaard vanuit de KNHB, sluit aan op de 
nieuwe statuten van MHCB, is aangevuld met specifieke Bennebroekse “zaken” en legt 
besluiten/regelingen van de afgelopen jaren vast. Dit committeert het bestuur. Aanpassingen 
worden goedgekeurd door de ALV. Tekstueel en qua lay-out kan het hier en daar nog beter; het gaat 
nu om consensus over de inhoud.  
 
Specifieke vragen/opmerkingen: 
- Pagina 2, artikel 3. Lid 6, laatste zin: regulier seniorlid wordt vervangen door spelend lid; 
- Pagina 3, artikel 4, lid 5: wordt vervangend door: het bestuur kan ieder lid en de wettelijke 

vertegenwoordigers van jeugdleden verplichten tot het om niet verrichten van hand- en 
spandiensten, zoals het rijden naar uitwedstrijden, het verzorgen van het fruit voor het team, 
bardienst doen, fluiten van wedstrijden, schoonmaken van de accommodatie en het in 
gereedheid brengen of opruimen van de velden. Over de door het lid te verrichten diensten 
ontvangt hij zo tijdig mogelijk bericht. Indien een lid redelijkerwijs niet in staat is om de hem 
opgedragen werkzaamheden te verrichten, dan moet dit tijdig onder opgave van redenen aan de 
aanvrager worden medegedeeld en dient er zelf voor passende vervanging te worden 
zorggedragen; 
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- Pagina 6, artikel 9, lid 6: dekking van de KNHB moet nog worden nagekeken;  
- Pagina 6, artikel 9, lid 7a: verwijderen; 
- Pagina 6, artikel 9, lid b: vervangen door: Bij gele en rode kaarten wordt de boete doorbelast aan 

het lid op wiens naam de boete is opgelegd, met uitzondering van de aanvoerderskaart; deze 
wordt doorbelast aan het team; 

- Pagina 8, artikel 11, lid 10: dit artikel is toegevoegd op voorstel van de KNHB. Om praktische 
redenen wordt voorgesteld om de leden van de technische commissies jaarlijks aan de ALV 
bekend te maken en goedkeuring te vragen en dit artikel voor een volgende versie van het 
huishoudelijk reglement verder aan te passen.   

 
Na stemming wordt het huishoudelijk reglement met bovenstaande aantekeningen vastgesteld. In de 
volgende ALV volgen aanscherpingen, daar waar nodig.  

 
5. Benoemen Kascommissie 
Conform de nieuwe statuten worden Charles Baak en Hidde Koopman (her-)benoemd. Er wordt nog 
gezocht naar een derde lid. Er melden zich geen kandidaten. 
 
6. Contributie 2015-2016 
 
Contributie 2014-2015: 
Categorie   Huidig  
Funkeys (4 jaar)   € 125 
Mini-Pauwtjes (5 jaar)   € 150 
Pauwtjes (6 jaar)    € 160 + € 15 (wedst.) 
F-jes (7 jaar)     € 240 
E-tjes (8/9 jaar)   € 280 
D t/m A-jun (10-17 jr.)   € 325 
Jong Sen. (18-25 jr.)    € 295 
Senioren/deeltijd-senioren € 330 (€ 265) 
Trainings/Trimmers   € 195 
Niet spelend lid/donateurs  €  99 
 
Toeslagen/entreegelden: 
Categorie Entree   Kleding  Selectie 
4/5 jaar  € 50   € 15   n.v.t. 
6-17 jaar  € 100   € 15   € 25 (10 teams) 
18+   € 50   € 15   n.v.t. 
NSL/Don.  n.v.t.   n.v.t.   n.v.t. 
Voorstel is hier niets aan te passen, selectietoeslag zal in de toekomst gaan stijgen. 
 
Verwachte investeringen: 
- Clubhuis nog zo’n € 60.000 tot € 80.000 in komende 2 seizoenen; 
- Pauwenren ongeveer € 20.000 (waarschijnlijk in 2016); 
- Dak gereed (€ 20.000), schrijven we ook op af; 
- Bestuur zal voor investeringen apart voorstel maken en voorleggen aan ALV (omdat het 

investeringen boven de € 15.000 betreft). 
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Investeringen leiden tot hogere kosten: 
- We schrijven de investeringen in 15 jaar (gemiddeld) af; 
- Totaal € 100.000 / 15 jaar = € 6.667,-- per jaar hogere kosten; 
- Indien we 50% = € 50.000 financieren dan kost dit per jaar zo’n (rekenrente) 5% per jaar; 
- Dat is nog eens € 1.375,-- per jaar hogere kosten; 
- Totaal € 8.042,-- hogere kosten per jaar; 
 
Groei of krimp? 
- Momenteel ruim 900 leden; 
- Maar blijft dat zo? 
- We moeten deze investeringen ook kunnen dragen als we krimpen; 
- Dus de jaarlijks hogere kosten (€ 8.042) ook kunnen betalen als we 800 leden hebben; 
- Investeringen kunnen als contributie met € 10,-- (€ 8.042/800 leden) omhoog gaat. 
 
Hoe passen we verhogingen toe? 
- Het handigste is in een keer, dus € 10,-- erbij m.i.v. volgend seizoen (2015-2016); 
- Maar we hebben de ruimte om het over twee seizoenen uit te spreiden, dus 

+ € 5,00 in 2015-2016 en + € 5,00 in 2016-2017; 
- Geen verhoging, geen investering of in hele kleine stappen? 
 
Voorstel contributie 2015-2016: 
Categorie    Huidig   + 10  + 5 
Funkeys (4 jaar)    € 125   € 135   € 130 
Mini-Pauwtjes (5 jaar)    € 150   € 160   € 155 
Pauwtjes (6 jaar)     € 160  € 170   € 165  
F-jes (7 jaar)      € 240   € 250   € 245 
E-tjes (8/9 jaar)    € 280   € 290    € 285 
D t/m A-jun (10-17 jr.)    € 325   € 335   € 330 
Jong Sen. (18-25 jr.)     € 295   € 305   € 300 
Senioren/deeltijd-senioren   € 330  € 340   € 335 
Deeltijdsenioren    € 265  € 275   € 270 
Trainings/Trimmers    € 195   € 205   € 200 
Niet spelend lid/donateurs   €  99   € 109   € 104 
 
Kiezen uit drie opties: 
1. € 10,-- m.i.v. 2015-2016 
2. € 5,-- per jaar in twee seizoenen, 2015-2016 en 2016-2017 (is ook € 10,--…..) 
3. Of geen verhoging, dan ook geen investeringen………. 
 
Na een korte discussie besluit de ALV dat de contributie voor de Funkeys gelijk wordt gehouden aan 
de huidige contributie ad € 125, aangezien dit al een behoorlijk bedrag is voor een kleine groep bij 
wie we hockey willen promoten. Na stemming besluit de ALV tot een contributieverhoging van €10 
euro voor de genoemde investeringen. Alvorens daadwerkelijk tot deze investeringen wordt 
overgegaan zullen voorstellen worden gemaakt en goedkeuring aan de ALV worden gevraagd.  
 
7. Behandeling binnengekomen vragen 
Op de vraag of het juist is dat er getwijfeld wordt aan het shake hands-contract dat op initiatief van 
het district Noord-Holland is getekend door diverse clubs in de regio, antwoordt de voorzitter dat er 
de afgelopen tijd te veel incidenten zijn gebeurd die door andere clubs niet sportief zijn opgelost. Het 
MHCB-bestuur twijfelt hierdoor aan de geloofwaardigheid van het shake hands-contract en zal 
daarover in gesprek gaan met het district.   
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8. Bestuurswissel 
Met instemming en onder applaus van de ALV treden Jan Driessen, Elena v/d Hoorn en Rolf Hogestijn 
af als respectievelijk voorzitter, secretaris en bestuurslid verantwoordelijk voor sponsoring. Letty 
Koopman wordt voorzitter a.i., Ardjan Langedijk treedt toe als penningmeester en Jacqueline 
Wallaart als secretaris. 
Letty Koopman bedankt de aftredende bestuursleden en memoreert dat Rolf met name veel tijd 
heeft besteed aan de nieuwe thuis- en uitshirts. Dat Elena als secretaris ook de vrijgekomen vacature 
van penningmeester heeft waargenomen en ervoor heeft gezorgd dat zowel de financiële 
administratie als de algemene organisatie van MHCB verder is geprofessionaliseerd. Ook Jan heeft als 
voorzitter veel werk verzet voor MHCB; op het gebied van de financiën, SESAR, de contacten met 
derden – onder andere gemeenten en andere clubs - en de realisatie van het derde veld. 
Tot slot roept Letty de ALV op om mee te denken wie de vacature van voorzitter, die zij zo lang 
waarneemt, kan invullen. 

 
9. Sluiting 
Jan sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
 
 
 


