
 

Notulen; Algemene Leden Vergadering 

HC Eersel 

24 september 2020, 20:00 

 

In verband met het coronavirus is de ALV online belegd.  

 

Voorzitter Ralf Bogaerts opent de vergadering om 20:15 waarbij hij iedereen welkom heet, kort 
terugblikt op het voorgaande jaar en vooruitblikt op 2020/2021. Hierbij betrekt Ralf de situatie 
omtrent het coronavirus, aangezien dit impact heeft gehad op de gehele hockeyomgeving. 

Ledenadministratie/Ralf Bogaerts(voorzitter): 

  
Ralf vertelt dat de hockeyclub op dit moment zo’n 313 leden telt.  

Er zijn wederom jongens gestopt het afgelopen jaar. HC Eersel heeft het afgelopen jaar contact 

opgenomen met omliggende verenigingen en de KNHB om dit probleem te bespreken. Het is een 

probleem dat de KNHB herkent. Samen met de bond is de club een traject gestart om te kijken hoe 

de hockeyclubs in de toekomst kunnen zorgen voor extra ledengroei in de jongenslijn, en zo een 

stabiele basis te vormen voor de toekomst met een goede mix van jongens en meisjes. Dit proces 

loopt nog en heeft enige vertraging opgelopen door het coronavirus.  

De hockeyclub gaat samen met de KNHB een beleidsproject starten. Onder dit project valt een 

ledenenquête die in oktober uitgezet gaat worden. Op deze manier kunnen de leden aangeven op 

welke vlakken de club nog kan verbeteren. 

Financiën/ Johan Kuipers (penningmeester) 

Financieel verslag 2019-2020  

De exploitatie van 2019-2020 is besproken. Door de uitbraak van Corona heeft de club een groot deel 

van de geplande uitgaven niet hoeven/kunnen doen. Hierdoor is het resultaat minder negatief 

uitgevallen dan begroot.  

Aan de aanwezige leden is voorgesteld om deel van het niet uitgegeven bedrag alsnog extra te 

besteden in het nieuwe seizoen. Het voorstel is om hiervoor een extra set zaalbalken, extra 

materialen en een nieuwe geluidsinstallatie voor buiten aan te schaffen. De leden hebben hiermee 

ingestemd.  

Het clubhuis is het afgelopen jaar aangepakt en ingericht, gefinancierd uit door ALV beschikbaar 

gestelde bedrag. Wij zijn hier als HC Eersel netjes binnen budget gebleven.  

Uit de reservering grootonderhoud zijn dit seizoen de verbouwing van de toiletten gefinancierd 

evenals het schilderen van de kozijnen buiten. 

Uit de balans blijkt dat wij als vereniging financieel zeer gezond zijn. 

  



 

Kascommissie, door Marcel van Geel en Sietske van der Werf. 

De kascommissie (bestaande uit Marcel van Geel en Sietske van der Werf) heeft de financiën 
bekeken en geconcludeerd dat deze kloppend is en zorgvuldig wordt verzorgd.  
Marcel van Geel doet namens de kascommissie de volgende aanbevelingen: 

- HC Eersel dient sponsoring in de gaten te houden. Er is goed werk verricht voor wat betreft de 
sponsoring van HC Eersel in de afgelopen jaren. Het is van belang om dit vast te houden. 

- De baromzet dient op peil gehouden te worden en er waren zorgen dat dit zonder bar coördinator 
erg lastig zou zijn. Gelukkig heeft HC Eersel eind vorige maand in Ger een nieuwe bar coördinator 
gevonden. 

- De huidige reservering is goed bevonden voor de toekomst van de hockeyclub. De club zal wellicht 
profijt hebben van een meerjarige onderhoudsbegroting ook voor het vernieuwen van de 
hockeyvelden in de toekomst. 

De penningmeester wordt gecomplimenteerd over zijn gevoerde administratie en is hiermee 
gedechargeerd. Dit wordt met applaus bekrachtigd door de deelnemers aan de ALV. 

Begroting 2020-2021 

De begroting laat een kleine min zien voor het nieuwe seizoen. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
de sponsorcommissie nog actief is om nieuwe sponsoren te werven waardoor wij komend seizoen 
wellicht toch zwarte cijfers gaan schrijven. Dit seizoen zullen wij ook weer een bedrag reserveren 
voor groot onderhoud en de velden. 

Voorstel Vrijwilligersbijdrage 

De laatste seizoenen is het voor HC Eersel steeds moeilijker geweest om vrijwilligers te vinden binnen 

de club. Ondanks dat de hockeyclub ontzettend blij is met de vrijwilligers die meegeholpen met de 

realisatie van het gerenoveerde clubhuis, valt het op dat dit vaak dezelfde personen zijn. Het bestuur 

spreekt uit dat het betrokkenheid van een grotere groep ouders en senioren/junioren verlangd om 

de continuïteit van de hockeyclub te kunnen waarborgen.  

Hiertoe is voorgesteld om te werken met een nieuw systeem in de vorm van een vrijwilligersbijdrage. 

Alle leden van HC Eersel betalen tijdens het innen van de contributie een extra bedrag van €40,-. Dit 

bedrag kan gedurende het seizoen worden terug verdiend door het invullen van verschillende 

vrijwilligerstaken. Voor gezinnen met meerdere jeugdleden zal de bijdrage maximaal € 60,- zijn. 

- Er komt een lijst met vrijwilligerstaken op de site waar men uit kan kiezen; 

- Nieuwe taken worden gedurende het seizoen via de nieuwsbrief bekend gemaakt; 

- De ‘waarde’ van iedere taak is vooraf vastgesteld; 

- De taken worden ‘vergeven’ op basis van volgorde van aanmelding (op = op); 

- De ouders of leden melden zelf wanneer de taak is uitgevoerd en men aanspraak wil maken 

- op de vergoeding; 

- De vergoeding wordt 2x per seizoen uitgekeerd (januari en juli). 
  



 

Er wordt een onderscheid gemaakt in eenmalige en seizoenstaken:   

 
Eenmalige taken (5-40 euro) 
 

- Bardienst 
- Schoonmaken clubhuis 
- Dag vrijwilliger bij activiteiten 
- Mede organisator activiteiten 
- Scheidsrechter 

 
Seizoenstaken (40 euro) 
 

- Bestuursfunctie, commissielid, ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat 
- Coach, manager, trainer, coördinator, scheidsrechterzaken, ledenwerving 

 
De meerderheid van de aanwezige stemden voor. Hiermee is het voorstel aangenomen. 
 

Technische commissie  

Namens de TC neemt Bas van Berchum het woord. Binnen de TC heeft er een wisseling van 

coördinatoren plaats gevonden. Coördinator van de E- en F-jeugd is nu Lola Baars. De hockeyschool 

wordt tijdelijk door Eric Bierens gecoördineerd. Er wordt nog een vrijwilliger gezocht om dit voort te 

zetten. Verder is de stand van zaken toegelicht omtrent train-de-trainer, coach-de-coach en zijn de 

taken toegelicht die bij de TC uitgevoerd worden. 

 

Accommodatie  

Er is door Serge Brom besproken hoe de accommodatie een metamorfose heeft gehad met dank aan 

de vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de renovatie van het clubhuis zowel van binnen als van 

buiten (schilderwerk). Ook is het John Franssen bruggetje sinds dit seizoen in gebruik genomen. 

John Franssen is in de periode van 2010 - 2018 actief geweest binnen het bestuur van de club. Hij 

heeft lange tijd de coördinatie van de jongste jeugd en de ledenadministratie verzorgd. In zijn actieve 

bestuursperiode is ook het tweede kunstgrasveld aangelegd (2014). Helaas hebben we in 2019 

afscheid moeten nemen van John.  

Materiaal 

De afgelopen jaren is het materiaal op vele vlakken verbeterd onder leiding van Edwin van 
Maasakkers. Alle oude materialen zijn vervangen door nieuwe materialen en er zijn nieuwe lockers 
geplaatst. Nu er geïnvesteerd kan worden in trainingsmaterialen, zijn onder andere inmiddels 
kaatsbalken en een scheidingstouw voor op de velden aangeschaft.  

  



 

Sponsoring  

  
Maarten Kaaij en Max van Doorne zijn de verantwoordelijken in de sponsorcommissie. Samen zijn zij 
bezig met het opstellen van een sponsor-beleidsplan. Door het coronavirus kon de BBQ niet 
doorgaan en zijn de sponsoren op een alternatieve wijze bedankt voor het afgelopen jaar.  

De komende maanden zullen Maarten en Max samen nieuwe sponsoren zoeken (acquisitie) evenals 
bestaande sponsoren behouden.  

Bestuurswisseling  
 

Ralf Bogaerts (voorzitter) neemt het woord en vertelt dat Maarten Kaaij is toegetreden als 

commissaris van HC Eersel. Ruby van Wijk is toegetreden tot het bestuur als secretaris. 

Verder heeft Ralf al eerder te kennen gegeven dat hij per 31 december 2020 zijn taken als voorzitter 

neerlegt. Hij doet een oproep om te zoeken naar een nieuwe voorzitter voor HC Eersel.  

Verder heeft hockeyclub Eersel Hulp nodig bij: 

- Zoeken naar een nieuw lid voor de kascommissie; 

- Beleidsproject (met hulp van de KNHB); 

- Werkgroep werving leden; 

- Scheidsrechterszaken / arbitrage; 

- Materiaalcommissie. 

- Coördinator hockeyschool 

 

Sluiting  
 

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt Ralf Bogaerts de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 

vergadering.  

 


