
 

 

Notulen van de ALV 24 september 2019 
 

 

 

 

1. Opening van de voorzitter 

Voorzitter Harold de Baar opent de vergadering met een terugblik op het vorige seizoen.  

Hoogtepunten: 

• Er is een start gemaakt met de verduurzaming, modernisering en uitbreiding van het complex. En 
er wordt een start gemaakt met de uitbreiding van het clubhuis. Met name in de winterstop gaat 
de verbouwing plaatsvinden, onder andere kleedkamers en uitbreiding van het pand. 

• Dames 1 en Heren 1 zijn beide gepromoveerd naar de 1e klasse, resp de overgangsklasse. Ook de 
donderdagavond is een groot succes gebleken, met inmiddels 4 damesteams. Het aantal leden 
van de club is nog steeds aan het groeien. 1004 bij de start in sept 2019. Wel hebben vorig 
seizoen 82 leden opgezegd, 1022 leden is de huidige status bij start seizoen 2019-2020. 

• Ruim 150 leden spelen ook een rol en zijn vrijwilliger en dragen hiermee mee aan een positieve 
vibe in de club. Gezien het werk is er echter toch een tekort aan met name vaste vrijwilligers en 
bij sommige teams is er echt een probleem (bv coach). 

• Negatieve begroting van 4,500 euro aan het begin van het vorige seizoen. Voortvarend het jaar 
afgerond met 17.000 Euro extra aan opbrengsten vanuit de sponsoren (met name door de 
jubileumglossy) 

• MHCBE is voornemens de grond aan te kopen onder het clubhuis. Daarmee worden we dan 
eigenaar van de gronden. 

• Tijdens de BALV zijn 90 verbeterpunten geformuleerd. Hiervan zijn 41 afgewerkt en zijn vrijwel 
alle andere punten in gang gezet. 
 

Minpunten 

• Wat is de reden van het opzeggen. Veel zit er bij de jeugd die gaat studeren. Dit is niet alleen bij 
MHCBE maar ook bij andere clubs. Daarom is ook de jong Dames en heren competitie bedacht. 
Toch nog reden om hiernaar te kijken. 

• We starten nog met een negatieve begroting van 3.500 
• Zorgen over de vrijwilligers op cruciale posities. Gestart is in 2019 met de vrijwilligers commissie. 

Huidige vrijwilligers bedanken (jaarlijks); oud helden weer binden aan de club (alumni clubje), 
actieve werving van nieuwe vrijwilligers. Drie speerpunten dus. 

 

 



2. Mededelingen 
• Berichten van verhindering: Bart Franken, Annelou Geraads, John van Hees, Michel Mustert en 

Henk Bax. 
• Tekenlijsten zijn door alle aanwezigen getekend. Er zijn 30 aanwezigen (worden verder niet 

genoemd in het verslag). 

 

3. Notulen van ALV vergadering 19 september 2018  (concept, oktober 2018) 

Goedgekeurd en geen vragen. Concept verslag van deze ALV wordt tijdelijk online gezet, zodat 
eventuele vragen nog kunnen worden gesteld. (najaar 2019). 

 

4. Vaststellen van de verslagen van de verschillende commissies. 

Geen vragen vanuit de ALV over de verslagen en plannen van de verschillende commissies. 

 

5. Financiële verantwoording 2018-2019 

Penningmeester Paul Mouwen deelt de cijfers uit van het afgelopen jaar en lichten de cijfers toe. We 
staan er zeer gezond voor. De kascommissie, bestaande uit Ruud Niessen en Michel Mustert, hebben 
hun akkoord gegeven op de cijfers. Zij worden bedankt voor het afgelopen jaar.  

Kosten bij de sponsorcommissie komen voort uit het repareren van de sponsorborden. Moeten 
vervangen worden als ze door er op te slaan bv kapot zijn. Daarom wordt er nu bij het nieuwe 
hoofdveld met doeken gewerkt. We vragen na of het mogelijk is om de kapotte borden te verzekeren 
bij Van den Hoven. 

Cijfers over het afgelopen jaar zijn hiermee vastgesteld. 

 

6. Decharge van het bestuur.  

ALV heeft decharge aan bestuur.  

Harold spreekt hierbij ook zijn dank uit aan alle vrijwilligers….bijna 150 man/vrouw staan iedere week 
weer geheel belangeloos klaar staan om de club en de teams draaiende te houden. Ook bedankje 
aan de sponsoren. Niet alleen de leden maken de club maar ook de sponsoren.  

 

7. Afscheid nemen van vrijwilligers (niet in commissie) 

Dank aan Peter-Paul Wouters voor het behartigen van de ledenadministratie. Hij wordt opgevolgd 
door Henk Bax. De ledenadministratie zal sowieso worden uitgebreid. Martine Panis heeft een aantal 
jaar de facturering gedaan (tijdelijk opgevolgd door Maurits van den Bogert). 

Speciale vermelding: 

• Aart Beukers wordt opgevolgd door Joep de Beer. Aart zal uitvoerig binnen de commissie 
afscheid nemen. 

• Jeugdcommissie Madelind Osse stopt (na 3 jaar) 



8. Leden van verdienste 
 

Vrijwilligers vormen de hoeksteen van de club. Bij MHCBE houden iedere week veel vrijwilligers de 
club draaiende, of het nu is als coach, trainer, bestuurs- of commissielid of op een andere manier. 
Leden die al lang vrijwilliger zijn worden tijdens de ALV extra in het zonnetje gezet met oorkonde, 
bloemen en een fles bubbels. Lid van verdienste mogen door de verschillende commissies 
voorgedragen worden voor de volgende keer. De richtlijnen hiervoor zijn te vinden op de website. 

Vrijwilliger van verdienste voor dit jaar is Maryse Rasenberg. Ooit begonnen als 16 jarige bij de 
beheerscommissie en in de afgelopen 15 jaar haar steentje bijgedragen als coach, trainer, 
Minicommissielid, Jeugdcommissielid en trainingscoördinator. 

 

9. Bestuursaanpassing 

Er is een bestuursaanpassing waarvoor aan de ALV toestemming wordt gevraagd: 

• Minicommissie wordt toegevoegd in het bestuur. 

De ALV is akkoord met de toevoeging van de minicommissie in het bestuur. 

 

10. Begroting 2018-2019 

Paul Mouwen geeft toelichting op de plannen voor dit speeljaar. Omdat de club goed draait, de 
kosten goed in de hand weet te houden en we al harder groeien dan voorspeld, is het voorstel om de 
contributie als volgt te verhogen: 

• Spelende leden: contributie verhogen met 10 euro en selectieteam met 5 euro 
• Niet spelende leden blijven gelijk. 

Toelichting bij de begroting voor het komende jaar 

• We starten op zich negatief qua begroting, onder andere heeft dit te maken met de hogere 
Heuneind bijdrage nu het complex is uitgebreid. 

• Kosten voor representatie voor vrijwilligers die fluiten (iedereen die komt fluiten en zijn 
beurt niet verkoopt krijgt een consumptie aan de bar).  

• Energiekosten zijn nu hoger begroot, maar het zou ook zeker lager kunnen zijn. We hebben 
nog geen doorberekening van de lampen (maar waterverbruik is natuurlijk hoger met het 
extra veld). 

ALV is akkoord met de begroting en de voorgestelde contributieverhoging. 

 

Rondvraag: 

• Er is een hoge opzegging op het moment dat de groep jeugdleden gaat studeren. Kunnen we niet 
iets doen met de groep studenten? Kijken naar de contributie, spelen en training op handige 
dagen. Idee is om een groepje te laten brainstormen om te kijken wat de wensen zijn. Bv een 
studententeam. 

 



• Exitgesprek als leden opzeggen. Inplannen in het formulier, maar wellicht opvolgen met een 
telefoontje. Zeker als iemand al een lange tijd lid is geweest (voorbeeld van iemand die 30 jaar lid 
is geweest). Lisa registreert wel dat als je opzegt en daar kun je ook een reden opgeven. Maryse 
Rasenberg gaat  de mensen die opzeggen nabellen om te kijken wat de reden is. 

• De mensen die bij de aanmelding opgeven dat ze iets willen doen, worden door de 
ledenadministratie doorgegeven aan Michiel Schröder. 

• Klachtenprocedure gaat starten om leden die een klacht indienen sneller van een reactie te 
voorzien. Deze komt op de website 

• Susan Lathouwers vraagt of er toezicht is op trainingsmethoden bij de jeugdteams.  TC weet dit 
en daar waar nodig wordt actie ondernomen. Beleid wordt indien nodig aangescherpt.  

• Er is trainingstoezicht bij de trainingen, geïnitieerd door JC samen met de TC. Bij een 2e training 
zou dit dan nog door de ouders opgevangen moeten worden. 

• Vraag aan de arbitragecommissie: als de jeugd wordt ingezet om de eerste keer te fluiten, ze 
koppelen aan een ervaren fluiter. De eerste paar wedstrijden wordt door de AC in elk geval 
gekeken bij het fluiten en hierop gecoacht.  

• Ruud van Mil vraagt of er iets in de eindtijd gedaan kan worden van de feesten. Is er beleid en 
zijn er dan ook betere afspraken te maken over de eindtijden ivm overlast voor de buurt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


