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NOTULEN ALV MHC BENNEBROEK – 13 MEI 2019 
 
 
Aanwezig: 19 leden 
Aanwezig bestuur: Letty Koopman (vz), Chris Boelen, Reijndert de Boer, Talitha Dirven, Luuk 
Kornelius, Hans de Vries, Jacqueline Wallaart (not) 
Afwezig met afmelding: Charles Baak, Robbert Dekker, Gré Koopman, Hidde Koopman, Claire 
Mascini, Loek Lommerse 
 
1. Opening en welkom 
Namens het bestuur heet voorzitter Letty Koopman de aanwezigen en in het bijzonder erelid dhr. 
Henk van den Barselaar en de aanwezige leden van verdienste, van harte welkom en opent de 
vergadering om 20.05 uur. 
 
2. Notulen vergadering 19 november 2018 
De notulen worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 
3. Ingekomen stukken, mededelingen en behandeling binnengekomen vragen 
- Sportplaatjesactie AH Zwetsloot 
Albert Heijn Zwetsloot Bennebroek heeft het bestuur benaderd om mee te doen aan een lokale actie 
waarbij in het najaar plaatjes (foto’s) kunnen worden gespaard van onze leden (en die van BSM) bij 
hun AH-winkel. AH Zwetsloot zorgt voor de algehele organisatie via een daarin gespecialiseerd bedrijf 
en draagt alle kosten. Het is een populair concept waar MHCB graag aan meedoet. Vanuit MHCB is 
Carola Put (sponsorcommissie) bereid gevonden dit leuke project te begeleiden. 
- Aandacht Jongens A/B-lijn 
Zoals in eerdere ALV’s is aangegeven wordt extra aandacht besteed aan onze A/B-leden, met name in 
de jongenslijn. Dit om hen te behouden voor de club. Tijdens de onlangs gehouden ‘pizza-avond’ 
hebben de jeugdcommissie en een aantal Heren 1-spelers gesproken met de A1, B1, B2 en B3. Een 
geslaagde en gewaardeerde actie die voor herhaling vatbaar is. 
- Prestatie teams 
Zowel bij de jeugd als bij de senioren worden er goede resultaten geboekt: JD1, JD2, JC1, JB1, JA1, 
MD1, MD2, MD3, MD4, MC1, MC2, MC3, MC4, MB2 en MA1 zijn al kampioen of in de race voor het 
kampioenschap. Ook Dames 1 en Heren 1 zijn nog goed in de strijd voor een stapje hoger volgend 
seizoen. Deze goede prestaties zeggen volgens Letty iets over de trainers, de gezelligheid en de sfeer 
op de club. 
 
4. Accommodatie: veldenplan en aanschaf ledverlichting 
Accommodatie 
Hans de Vries zet nog eens uiteen waarom er een denktank is opgericht, bestaande uit Marc Leene, 

Peter Mul, Menno Reyenga, Arjen Welsch en hemzelf om een masterplan te maken voor het 

vervangen van de velden in de komende jaren: de wens om op een waterveld te kunnen spelen, de 

wens om van veld 2 een semiwaterveld te maken, het feit dat de verlichting van veld 1 volledig 

afgeschreven en aan vervanging toe is, de Pauwenren toe is aan een upgrade. Dit betekent veel grote 

investeringen in een korte periode: 

- Toplaag veld 2 is in 21/22 volledig afgeschreven en toe aan vervanging; 

- Toplaag veld 1 is in 23/24 volledig afgeschreven en toe aan vervanging; 

- Toplaag veld 3 is in 23/24 volledig afgeschreven en toe aan vervanging; 

Het doel van de denktank is inzicht te geven in de kosten en financiële gevolgen van bovenstaande 

en een investeringsplan te maken dat vervolgens met de kascommissie, het bestuur en de ALV met 

zal worden afgestemd. Voorwaarde daarbij is dat MHC Bennebroek een financieel gezonde 

familieclub blijft. 



2 
 

Van alle onderdelen zijn de kosten inmiddels bekend. Uit Onderzoek van de onderlagen van veld 1 en 

veld 2 is gebleken dat de zandlaag op veld 1 te veel kalk bevat. Het zand moet worden vervangen en 

de drainage vernieuwd. De lavarubberlaag van veld 2 is te dun en de balkenrand is aan vernieuwing 

toe. Dit levert de volgende aanvullende investeringen op: 

- Aanpassen zandbed veld 1:     € 40.000 

- Nieuwe drainage veld 1:     €   3.750 

- Nieuwe slagplanken veld 2:    €   8.500 

- Opwaardering lavarubber veld 2:   €   8.500 

De volgende stap is dat diverse scenario’s zullen worden doorgerekend met behulp van een 

investeringsplanner in Excel, gemaakt door Peter Mul. 

 

Vraag ALV: 

Er is geconstateerd dat de zandlaag op veld 1 te veel kalt bevat. Is dit te verwijten aan degene die dit 

destijds heeft gelegd en zo ja: is het aanpassen van het zandbed dan niet te verhalen op dit bedrijf? 

Antwoord: 

Er is door MHCB zelf besloten om het oude zand te gebruiken, waarschijnlijk uit 

kostenoverwegingen. 

 

Vervolgens presenteert Hans een overzicht waaruit de noodzakelijke kosten blijken: 

 
De bedragen zijn incl. btw, excl. subsidies. De huidige regeling geeft recht op 20% BTW-compensatie 

en 15% subsidie voor duurzame investeringen: totaal €196.000. De netto investering is derhalve circa 

€694.000. Eind van dit seizoen heeft de club ongeveer €100.000 aan vrije reserves om aan eigen 

middelen in te brengen; dat betekent dat het te financieren bedrag door externe partijen €594.000 

is. Het is een behoorlijk bedrag maar dan ligt er wel een topcomplex. 

 

Impact voor de club (hoog over): 
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Toelichting: 

- Uitgangspunten: dit is het schema zoals het in de boeken staat; 

- De nieuwe afschrijvingen betreffen de ledverlichting. Aanschaf hiervan levert ook direct een 

flinke besparing op; 

- Het bedrag rechtsonder (€23,14) is wat het plan per lid kost, gegeven de in het kader genoemde 

uitgangspunten. Een deel daarvan kan ook worden opgebracht door sponsoren, subsidies, 

besparing andere kosten etc. 

 

Vraag ALV: 

Er wordt uitgegaan van 850 leden; dit is wellicht een te positief beeld, gezien de 890 leden die we nu 

hebben en de dalende lijn in ledenaantallen. 

Antwoord: 

Dat is juist. Daarom zal ledenwerving een speerpunt zijn in het beleid voor de komende jaren. Uit 

onderzoek van de KNHB is gebleken dat er nog groeipotentie is voor MHCB. Of dit in de praktijk ook 

zo blijkt te zijn zo is natuurlijk de vraag. 

 

De planning voor de komende tijd is: 

- Investeringsplanner completeren met Peter Mul (voor medio mei); 

- Afspraak met penningmeester/Kascommissie om opzet en uitgangspunten af te stemmen (voor 

eind mei); 

- Met veldenplancommissie verschillende scenario's doornemen en tot een voorstel komen om 

aan het bestuur voor te leggen (juni/juli); 

- Uitwerken advies veldenplancommissie (aug); 

- Besluit bestuur (sep); 

- Goedkeuring plan ALV (november); 

- Vanaf nu, samen met penningmeester, op basis van het investeringsbedrag op zoek gaan naar 

financiering middels subsidie, fondsenwerving, obligatielening, gemeente etc. 

 

Veldverlichting 

Tijdens de ALV-vergadering van 19 november 2018 heeft Hans het plan gepresenteerd met 

betrekking tot vervanging van de veldverlichting op veld 1. De bruto investering is €36.973 incl. btw. 

Subsidie van 20% (compensatieregeling btw) en 15% (duurzame investering) is mogelijk. Als dit wordt 

ontvangen is de netto-investering: €24.032. Dit voorstel is goedgekeurd door de ALV op voorwaarde 

dat de subsidie wordt toegekend. 

Gezien de ontwikkelingen op de stroommarkt heeft het bestuur na de ALV nog eens gekeken of het 

interessant is om alle velden te voorzien van ledverlichting. Dit houdt in:  

- Investering €104.000 incl. btw 

- Netto-investering na 20% btw-compensatie en 15% subsidie voor duurzame investering €67.600 

- Besparing t.o.v. huidige situatie: 

 Stroomkosten:    € 7.500 

 Onderhoud/vervanging  € 1.000 (* 

 Aansluitkosten    €    800 

 Dynamische besparing  €    600 (** 

 Totaal       € 9.900 

(* Deze besparing valt bij de stichting die het onderhoud aan onze velden doet 

(** Dit is een aanname van de leverancier en betreft het niet meer op hoeven warmen/nagloeien 

van de kwik/jodiumverlichting. Deze aanname is niet meegenomen in de berekeningen omdat deze 

niet hard te maken is.  
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Vraag ALV: 

Waarom wordt de Pauwenren verlicht? Traint daar nog iemand in de winter/het donker? 

Antwoord: 

Er zijn soms looptrainingen en trimmers die gebruik maken van het Pauwenveld in het donker. De 

kosten voor ledverlichting voor de Pauwenren zijn €3500 netto. Het is wel een goede opmerking; 

Hans zal dit nader bekijken. 

 

Een en ander komt erop neer dat de investering na 7 jaar is terugverdiend: 

 
 

Met dit voortschrijdend inzicht vraagt het bestuur de ALV nu om goedkeuring om in de zomer van 

2019 alle verlichting te vervangen door ledverlichting mits subsidie wordt toegekend en dit te 

financieren uit de eigen reserves van de club.  

De ALV besluit in te stemmen met het vervangen van de verlichting op veld 1,2 en 3 en evt. de 

Pauwenren, mits subsidie wordt toegekend. 

 

5. Stand van zaken financiën, contributie 2019/20 

Stand van zaken financiën 

Penningmeester Chris Boelen presenteert de voorlopige verlies & winstrekening 2018/19 in 

vergelijking met de begroting. De daadwerkelijke cijfers zullen worden besproken in de ALV van 

november 2019; dan heeft ook de kascommissie de cijfers ingezien. Het boekjaar stond in het teken 

van de overdracht van het penningmeesterschap, de overgang van het administratiesysteem (van 

Exact naar Visma) die in samenwerking met het administratiekantoor soepel is verlopen, de 

voorbereidingen voor grote investeringen (veldenplan) en het versterken van de financiële positie 

van de club.  

 

Samenvatting belangrijkste resultaten en ontwikkelingen: 
- Verwacht resultaat van €17,5k (3,5% van omzet); 
- Zeer nadelig btw-effect (€18,5k) voor 2019 weten uit te stellen, maar komt volgend jaar wel in de 

boeken; 
- Eenmalige factuur onderzoek velden, €5k, waarvan 50% door SESAR is betaald en 50% door 

MHCB; 
- Sterke verlaging van de kosten voor zaalhuur; 
- Eenmalige conversiekosten administratiesysteem; 
- Verlaging van de verzekeringskosten voor 2019-2020. 
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To do’s: 
- Optimaliseren subsidieregeling voor MHCB; 
- Oriëntatie op (bancaire) herfinanciering (onder andere i.v.m. veldenplan); 
- Toekomstige verhouding SESAR – MHCB; 
- Investeringsplan velden/LED-verlichting. 
 
Prognose 2018-2019 t.o.v. begroting  

 

Prognose per 13 mei 2019 Begroting 2018-2019 

OMZET OMZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toelichting: 
De barinkomsten zijn lager dan begroot, maar worden gecompenseerd door de lagere kosten aan de 
uitgavekant. Het verschil in het bedrag van sponsoring is vooral te verklaren uit de deal met 
Intersport Twinsport om voor een afgesproken bedrag bij hen in te kopen. Bij de begroting is dit 
bedrag meegenomen, bij de prognose is deze sponsoring eruit gelaten. 
 
Vraag ALV: 
De prijzen aan de bar zijn verhoogd, maar dat zie je niet aan de omzet; wordt er dan zoveel minder 
verkocht? 
Antwoord: 
Dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen, maar wel interessant voor de kascommissie om 
daarnaar te kijken. 
 
Prognose per 13 mei 2019 Begroting 2018-2019 

KOSTEN KOSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting:  
De btw-vrijstelling voor de huur van de velden is per 1 jan 2019 komen te vervallen; voor 2018/19 is 
er een regeling getroffen met SESAR waardoor de kosten ‘inhuur SESAR’ lager zijn dan begroot. Voor 
de komende jaren moet rekening worden gehouden met een stijging van deze kosten met tenminste 
21%.  
Doordat veel teams voor de zaalhockey zijn samengevoegd, zijn de lagere kosten voor de zaalhuur 
een mooie meevaller. 
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Prognose 2018-2019 t.o.v. begroting  

Prognose per 13 mei 2019 Begroting 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

De stijging van de afschrijvingskosten betreft voornamelijk in de aankoop van nieuwe shirts en de 

aanschaf van een nieuw kassasysteem; 

De kosten voor materiaal en training zijn lager doordat o.a. nieuw keepersmateriaal is bekostigd uit 

de sponsorgelden van Intersport Twinsport; 

De hogere bedrijfskosten zijn vooral toe te wijden aan hogere kosten voor het administratiekantoor; 

het omlaag brengen van deze kosten staat voor volgend seizoen hoog op de agenda. 

 

Prognose per 13 mei 2019 Begroting 2018-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
De verwachte nettowinstmarge van 1,4% ligt, ondanks alle inspanningen van iedereen om de kosten 
te verlagen en opbrengsten te verhogen, ver onder de afgesproken 5%.  
 
Gezien de verwachte kostenstijging voor volgend seizoen en de toekomstplannen betekent dit, 
zonder ingrijpen, een grote uitdaging voor het budget 2019/20: 
- Btw-effect krijgt €9K impact op 2019/20 en €18k in de jaren daarna; 
- 2019/20 is een lustrumjaar (55 jaar MHCB) en dus feest! 
- Materiaalkosten nemen toe door investeringen in jeugdmateriaal (o.a. doeltjes) (€4,5k); 
- Positief effect €4k (jaarlijks) als gevolg van investering ledverlichting. 
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Begroting 2019-2020 
 
Begroting 2019-2020        Begroting 2019-2020 
zonder contributieverhoging      met 5% contributieverhoging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Begroting 2019-2020        Begroting 2019-2020 
zonder contributieverhoging      met 5% contributieverhoging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begroting 2019-2020         Begroting 2019-2020 
zonder contributieverhoging       met 5% contributieverhoging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zonder contributieverhoging wordt de verwachte netto winstmarge -0,5%, vooral veroorzaakt door 
het wegvallen van de btw-regeling voor velden. Zelfs met contributieverhoging komt de netto 
winstmarge niet uit op de afgesproken 5%. 
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Vraag ALV: 
Er is toch een compensatieregeling voor het wegvallen van de btw-regeling? 
Antwoord: 
Dat is juist. Voor verbeteringen van sportcomplexen kan beroep worden gedaan op een landelijke 
subsidiepot. Daar zullen we zeker gebruik van maken, maar dit geldt alleen voor nieuwe 
investeringen. 
 
Contributie 2019/2020 en verder 
Om de gewenste 5%-norm te kunnen halen is een contributieverhoging van minimaal 10%, zijnde 
€30k nodig. Geen verhoging van de contributie zal consequenties hebben voor prestatie-sport, 
opleiding en materialen. Wanneer gekeken wordt naar de contributie van de ons omringende clubs is 
10% contributiestijging geen haalbare kaart om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) leden. Het 
bestuur stelt dan ook een contributiestijging van in totaal 5% (€15k meer inkomsten) voor in 
combinatie met andere kostenverlagende/omzet verhogende acties. Daarbij zal de 
contributieverhoging per categorie worden bekeken om instroom en behoud van bepaalde 
categorieën leden aantrekkelijk te houden (bijv. geen contributiestijging voor Pauwtjes en jong 
senioren). 
 
Voorstel: goedkeuring ALV voor verhoging van contributie voor 2019/20 voor €15k + maximale 
inspanning van het bestuur om kostenstructuur aan te passen aan de 5%-norm, door 
kostenverlaging, sponsorwerving, subsidie etc.  
 
Vraag ALV: 
Aangezien de opzegtermijn voor komend seizoen al is verlopen (1 mei), is het voor de ALV lastig om 
nu akkoord te gaan met deze contributieverhoging. Kan dat nu nog wel? 
 
Na een korte discussie en het raadplegen van de statuten is de conclusie dat een voorstel voor 
contributiestijging aan de ALV moet worden gedaan in de najaarsvergadering van de ALV, 
voorafgaande aan de start van het nieuwe seizoen. Dit betekent dat een eventuele 
contributieverhoging pas in seizoen 2020/21 kan worden doorgevoerd en het voorstel op dit 
moment van tafel gaat. De penningmeester merkt daarbij op dat het, zoals de zaken er nu voor 
staan, dan geen haalbare kaart is om voor 2019/20 de 5%-norm te halen. 
 
6. Projectgroep ledenwerving 

Het bestuur is zich, gezien alle ontwikkelingen, bewust van het belang van actieve ledenwerving en 
heeft daarvoor een plan geschreven. Inmiddels is er een apart commissie ledenwerving ingesteld met 
Pieter van Driel als voorzitter. Komend seizoen zal deze commissie nieuwe acties inzetten, met name 
ook in nieuwbouwwijken. 
 
7. Bestuurssamenstelling:  
Er is al enige tijd een vacature voor een bestuurslid Senioren. Deze taak wordt nu door Talitha Dirven 

en de voorzitter waargenomen. Voorzitter Letty Koopman zal in november tijdens de ALV aftreden. 

Ondanks alle inspanningen is er nog geen opvolger gevonden. Verzoek aan de ALV is oren en ogen 

open te houden en mee te lobbyen.  

 

8. Beleid benoeming bijzondere leden 

De afgelopen jaren heeft het bestuur het genoegen gehad om leden/vrijwilligers die zich 
bovengemiddeld hebben ingespannen voor de club voor te dragen en te benoemen als bijzonder lid. 
Om een duidelijkere richtlijn te hebben of iemand in aanmerking komt voor een benoeming heeft 
het bestuur een aantal criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan. Daarbij is ook gekeken naar 
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hoe andere sportclubs dat doen. De criteria en procedure voor de benoeming vormen samen het 
‘Beleid benoeming bijzondere leden’ dat wordt gepresenteerd aan de ALV. 
 
Op basis van dit beleid stelt het bestuur Monique van Maanen-Hokkeling en Mariëlle Thuijs-
Hokkeling voor te benoemen tot Lid van Verdienste. Beide zussen lopen al lang rond bij MHCB. Als 
speelsters in Dames 1 hielden ze het niveau jarenlang hoog en nog steeds spelen ze verdienstelijk 
hockey in Dames A. Daarnaast zijn ze actief (geweest) als: trainer, coach, teammanager, bestuurslid, 
de technische commissie, de ledenadministratie, vrijwilligerscommissie, organisatie van het 
familietoernooi en nog veel meer. Ook zijn ze actief aanwezig bij de ALV’s hetgeen door het bestuur 
zeer op prijs wordt gesteld. Met applaus stemmen de aanwezigen in met de benoeming en worden 
de bijbehorende bloemen en zilveren Pauwenspeld opgespeld bij de verraste kersverse leden van 
verdienste.  
  
9. Sluiting 
Letty bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur. 


