
                            Notulen Algemene Leden Vergadering 17-5- 2017

Datum: 17-05-2017
Aanvang: 19.30u
Locatie: Clubhuis MHC Steenwijk
Aanwezig: 15 personen, waarvan 15 stemgerechtigden

1. Opening
Karen opent de Algemene Leden Vergadering, heet iedereen welkom en is blij dat ondanks het 
warme weer er toch leden zijn gekomen. De presentatielijst zal rond gaan.

2. Notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering
De nieuwe statuten van verleden jaar moeten nog bekrachtigd en vastgelegd worden door de 
notaris, maar de oprichtingsakte is niet meer te vinden, ook niet bij de notaris, het Kadaster en 
KvK. Voor wat betreft de kledingsponsoring zijn richtlijnen opgesteld voor wat betreft 
uniformiteit. Deze zijn te vinden op de website. Geen verdere op- of aanmerkingen, bij dezen zijn 
de notulen van de ALV 2016 vastgesteld.

3. Jaarverslag van het bestuur
3.1 Algemeen:

• Ledenwerving is 1 van de speerpunten van MHC Steenwijk. Momenteel is de aanwas 
van onderaf redelijk gelijk met de vertrekkende senioren.

• We zijn dit seizoen gestart met het Breed Technisch Overleg (BTO), hierin bespreken we 
hoe we omgaan met technische zaken. Dit wordt gevormd door TC, lijn-coördinatoren en 
enkele coaches.

• Het arbitrageplan is prima opgepakt door Olle, het is wel belangrijk dat we hem blijven 
ondersteunen zodat hij enthousiast en gemotiveerd blijft. Daarnaast zullen we ook de 
leden met een nieuwe scheidsrechterskaart moeten blijven motiveren om te fluiten.

• Ook aan automatisering zijn we hard bezig, zo is de LISA-app al geintroduceerd, evenals 
narrowcasting op de tv. Er zal een nieuwe website gelanceerd worden en we hebben extra 
mogelijkheden voor :ISA-ondersteuning.

• Kleedkamers: daar komen we straks op terug.

3.2 Technische Commissie

De TC heeft zijn leden benoemt: René Binnenmars fungeert als voorzitter, daarnaast zijn dit 
Ronald Ruiter voor Jongste Jeugd, Liesbeth Jager voor Zaal en Trainers/Coaches en Anita 
Krom als wedstrijdsecretaris en Annemiek Stam-Broer als algemeen lid.



• D1 is geen kampioen geworden, maar is wel 3e klasse blijven spelen in seizoen 2016/2017
• H1 speelt ook 3e klasse, maar staan wel een stuk lager op de ranglijst.
• H2 helaas moeten terugtrekken, mede door een zeer dun bezette jongenslijn.
• In de zaal waren zo’n 20 teams ingeschreven, 2 kampioenen H3 & MA1
• Komend seizoen 2017/2018 is het vormen van een JC en JA erg onzeker.
• Communicatie TC blijft lastig; de intentie is er zeker wel, maar helaas gaat het nog wel 

eens mis, zeker nu de nieuwe teams gevormd moeten worden.
• Voor komend seizoen is vooral seniorenbegeleiding heel erg belangrijk.
• Vanuit de C&B-jeugd zien we gelukkig wel heel veel enthousiaste leden als begeleiding 

voor de JJ.

4. Jaarrekening
De jaarrekening ligt ter inzage bij de penningmeester.

     
     De financiële overzichten liggen voor leden van MHC ter inzage bij de penningmeester.

5. Contributie en bijdragen
Naast de vastgestelde contributieverhoging voor de senioren zijn er verder geen verhogingen 
doorgevoerd. In ons district behoren wij bij de clubs met een van de laagste contributie-
bedragen.

6. Begroting 2016
De financiële overzichten liggen voor leden van MHC ter inzage bij de penningmeester.

De bijdrage voor de velden is hoger omdat we vanaf 2016 voor 2 velden betalen.

Vraag: Waarom loopt het boekjaar van 01-01 t/m 31-12 en niet gelijk met begin en eind van 
het seizoen?
Antwoord: Dit hebben we altijd op deze manier gedaan en het heeft geen 
meerwaarde om dit nu te veranderen.

7. Verslag van de kascommissie
Cheyenne en Jorn waren afgelopen jaar de verantwoordelijke Kascommissie. Zij hebben alles 
wat betreft de kas gecontroleerd en alles klopte. Cheyenne heeft nog een jaar zitting in de 
Kascommissie en zal komend jaar door Gert Hut vergezeld worden.

8. Bestuurszaken
- Jacco Verbrugge is afgetreden als bestuurslid Communicatie. Karen bedankt hem voor 

zijn inzet. Hierdoor is er een kleine verschuiving voor wat betreft de structuur binnen het 
Bestuur; Communicatie en PR valt nu onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris, 
ondersteund door Rosanne Meester.

- Als vervanging willen we graag een nieuw bestuurslid voorstellen die vooral de focus op 
ledenwerving als taak heeft, dit is Cheyenne Termeulen.

- Gestemd en iedereen is akkoord, dus bij deze is Cheyenne officieel aangesteld als 
bestuurslid.



- Er zijn, tot onze vreugde, steeds meer senioren actief binnen de club.
- Ook bedanken we Gerda Klaver voor haar jarenlange inzet en enthousiasme in de TC.
- Het protocol Erelid/Lid van verdienste (bijlage 1) is uitgelegd en wordt voorgelegd ter 

akkoord. Tevens ontstaat de vraag of een Erelid vrijgesteld is van contributie. Dit staat in 
de statuten beschreven als zodanig. Gestemd en akkoord bevonden.

- Hiermee stelt het bestuur Wim Beute voor als Lid van Verdiensten, na stemming is dit 
tevens bekrachtigd. Gefeliciteerd Wim!

- Wij als bestuur krijgen vaak veel ideeën te horen, maar hebben tijd en vrijwilligers te kort. 
Helaas is er een lage opkomst bij diverse bijeenkomsten die worden georganiseerd. 
Hierbij nodigen wij onze leden uit om een denktank te vormen buiten het bestuur om, 
zodat we hiermee misschien meer draagkracht zullen gaan krijgen over hoe we een stap 
verder komen met MHC Steenwijk.

Kleedkamers
Onze accommodatie en zeker de kleedkamers voldoen niet aan de NOC-NSF normen. We 
zijn in onderhandeling met de gemeente over onze plannen om de kleedkamers te 
renoveren/verbouwen. In deze ALV waren we voornemens een besluitstuk neer te leggen, 
maar door ziekte en terugtrekking van de wethouder is dit nog niet klaar. Een afspraak voor 
een nieuw gesprek staat al in de agenda.

Aan de hand van een plattegrond van onze ideeën (bijlage 2) zijn we in conclaaf hoe deze 
plannen het beste vormgegeven kunnen worden. Hierin zullen we een keuze moeten maken 
uit de volgende opties:
- De gemeente de kosten laten dragen en gaan huren
- De gemeente de kosten laten dragen en daarna in eigen beheer nemen.
- Zelf de kosten dragen en alles in eigen beheer.

Vraag: Komt er ook een ruimte voor trainers met een “tussen-blok”’ om aan hun studie te 
werken?
Antwoord: Daar zal het bestuurshok geschikt voor zijn.

Vraag: Dit plan is toch veel te duur?
Antwoord: In het kader van veiligheid willen wij graag dat de kleedkamers alleen via 
“binnen” te bereiken zijn, zodat de inkijk en toegang vanaf de parkeerplaats weg zal vallen en 
wij willen graag voldoen aan de NOC-NSF norm.

Er zal een extra ALV gepland worden zodra de plannen ook bij de gemeente concreet zijn en 
wij een besluitstuk voor kunnen leggen aan onze leden.

9. Rondvraag
Vraag: Hoe staat MHC Steenwijk tegenover LED-verlichting?
Antwoord: Verlichting is geen eigendom van de club, maar hoort bij de huur van de velden. 
Dit zal ook besproken worden in onze kleedkamer-plannen.

Vraag: Er wordt gesproken over het 3x/week trainen van de meidenteams, hoe zit dit precies? 
En gaan de trainerskosten dan niet veel te veel omhoog?
Antwoord: Binnen de TC en lijn-coordinator is hierover gesproken, maar vooralsnog is er nog 
niks beslist, maar puur geinventariseerd bij ouders en speelsters. Dit zou dan ook alleen maar 
voor de 1e meidenteams zijn. Wim Grootoonk vult aan dat we niet allen clubbreed willen 



groeien maar ook vooral in de diepte. Mocht het toch doorgang vinden, dan zal er eerst een 
pilot worden gedraaid en dit blijven evalueren.

10.  Afsluiting
Karen bedankt iedereen voor hun komst en sluit de Algemene Leden Vergadering af.



Bijlage 1:

Protocol ereleden en leden van verdienste

Erelid
De criteria om voorgedragen te kunnen worden voor de benoeming tot erelid zijn:
i. Minimaal 15 jaren op bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest voor MHC Steenwijk.
ii. De inzet die voor de vereniging is gedaan moet ver uitgaan boven wat van leden mag worden 
verwacht.
iii. De bijdrage moet belangeloos zijn geweest, 
iv. De betrokkene moet zeer loyaal en altijd positief kritisch ten opzichte van MHC Steenwijk haar 
leden en haar bestuursleden zijn geweest, 
v. Het erelidmaatschap is iets zeer bijzonders en ereleden worden bij hoge uitzondering benoemd.
 
Leden van verdienste
De criteria om voorgedragen te kunnen worden voor de benoeming tot lid van verdienste zijn:
i. Een aantal jaren op bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest voor MHC Steenwijk, 
ii. De inzet die voor de vereniging is gedaan moet uitgaan boven wat van leden mag worden 
verwacht, 
iii. De bijdrage moet belangeloos zijn geweest, 
iv. De betrokkene moet loyaal en positief kritisch ten opzichte van MHC Steenwijk haar leden en 
haar bestuursleden zijn geweest.

Procedure:
Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan 
door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en 
objectieve argumenten.
Het bestuur beoordeelt, met meerderheid van de stemmen, of de voorgestelde kandidaat aan de 
gestelde voorwaarden voldoet.
Tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener geïnformeerd met opgaaf van 
redenen voor de afwijzing.

Voor leden van verdienste geldt dat het bestuur het besluit tot benoeming neemt. De onderscheiding 
wordt door het bestuur uitgereikt gedurende de ALV.
Voor ereleden geldt dat het bestuur het besluit tot benoeming in de eerstkomende Algemene 
Ledenvergadering (ALV) aan de leden voorlegt. Als de ALV het voorstel met meerderheid 
bekrachtigd wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt gedurende de ALV.



Bijlage 2:


