
ALV   MHC Steenwijk datum 3-9-2017

Aan de aanwezige leden wordt aandacht gevraagd voor de openstaande vacatures     voor de 

volgende commissies:

Interesse? Mail naar voorzitter@mhc-steenwijk.nl

Sponsorcommissie

Vrijwilligerscoördinatie

Veldkeuring

Communicatiecommissie

Technische commissie

Zaalhockey commissie

Jongste jeugd commissie

Ledenwerving

Opening

Nieuwe statuten zijn nog niet vastgesteld. Dit komt door dat de “oude” statuten zoals vermeld 

op de website niet wettelijk gedeponeerd waren. 

Stemming gaat volgens nieuwe statuten: het verschil tot de oude statuten is dat jeugdleden tot 

16 jaar nu stemrecht hebben doordat ze vertegenwoordigd kunnen worden door 1 ouder. Bij 

meerdere jeugdleden binnen een gezin geldt dat er max. 1 stem per gezin door de 

vertegenwoordigende 

Er kan max. 1 stem per gezin door een ouder worden uitgebracht.

Vernieuwing kleedkamers

3 kleedkamers zijn eigendom van gemeente. Overige gebouwen zijn eigendom van MHC 

Steenwijk.

De kleedkamers voldoen niet aan norm NOC/NSF. MHC Steenwijk heeft destijds de voorrang 

gegeven aan een 2e veld ipv kleedkamers. 

Keuzes te maken:

1. Huur of eigendom Besluit na stemming: Eigendom

2. Plattegrond Besluit na stemming: Voorstel 2

3. Uitvoering Besluit na stemming: Eigen regie

1. Huur of eigendom?  

Voorstel: kleedkamers in eigendom nemen

De gemeente gaat huur vragen voor de kleedkamers. Dit is nieuw. Ook is het mogelijk om – 

na renovatie – de kleedkamers in eigendom te nemen.

Motivatie: in eigendom nemen van de kleedkamers is nagenoeg gelijk of zelfs goedkoper dan 

huren.

Vraag: gaan deze eigendomskosten ook ten laste van andere budgetten, zoals voor trainingen?

Het antwoord hierop is ja. Zowel bij huur als eigendom krijgen we te maken met extra kosten 

die we niet eerder hoefden te betalen en die niet zijn meegerekend in de begroting. Echter bij 

doorrekenen van de verschillende opties is de prognose dat kosten gelijkwaardig zijn en dat 

het in eigendom nemen zelfs ook voordeliger kan uitvallen dan huren. E.e.a is afhankelijk van 

de huurprijzen die de gemeente gaat rekenen.



2. Plattegrond  

Onze plannen zijn uitgebreider dan uitsluitend het vervangen van installaties en tegelwerk.

Er zijn 2 voorstellen die gepresenteerd worden aan de hand van bouwtekeningen:

Voorstel 1: gang vanuit de kantine, indeling kledingkamers andersom

Voorstel 2: als boven, met extra – invalidentoilet, 2e berging en nieuwe bestuur-/teamkamer

Duurzaamheid en sociale veiligheid zijn overwegingen in dit plan. Op basis van voorstel 2 is 

de gemeente gaan rekenen met subsidies. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen.

Motivatie voorstel 2: We willen het in 1 keer goed doen en tijdsbestendig. Dit zorgt voor de 

minste kosten wanneer later mocht blijken dat we alsnog bij voorstel 1 zouden moeten 

verbouwen.

3. Uitvoering  

Er zijn 2 opties waaruit MHC Steenwijk kan kiezen bij aanpassing van de kleedkamers.

Optie 1: MHC Steenwijk moet 20% van de kosten zelf bijdragen. Gemeente voert verbouwing 

uit.

Optie 2: Gemeente verstrekt subsidiebedrag en MHC Steenwijk voert verbouwing zelf uit.

Motivatie verbouwen in eigen regie:  Op basis van voorstel 2 is er een offerte opgevraagd bij 

onze sponsor Totaal Installateur Brouwer. Uit deze offerte blijkt dat we de verbouwing 

kunnen realiseren -binnen het nog door de gemeente van te stellen - subsidiebedrag. 

Tip vanuit de vergadering – actie door bestuur:

Faillissementsrisico aannemer kan worden ondervangen door een 2e offerte op te vragen zodat 

duidelijk wordt wat de meerkosten zijn zodra dit risico zich aandient. 

Rondvraag

• Geen trainer/coach H1/H2: 

Er zijn inspanningen gedaan om dit in te vullen. Echter de juiste persoon is nog niet 

gevonden. Er was een toezegging voor H1 mits H1 in 3e klasse bleef. Dit is niet gelukt. 

Kortom TC en bestuur zijn nog op zoek naar een passende oplossing. Mocht iemand 

contacten hebben, meldt het aan technisch@mhc-steenwijk.nl. 

• Lancering Denktank: 

Hoe ga je om met je vrijwilligers? Hoe gaat het in de toekomst? Hoe krijgen we de 

juiste energie binnen de vereniging? Hoe bereiken we nieuwe vrijwilligers? 

Wil je hierin actief meedenken? Mail naar voorzitter@mhc-steenwijk.nl

Afsluiting

Bedankt voor het meedenken en stemmen. Bestuur gaat medio september formeel het verzoek 

indienen bij de Gemeente Steenwijkerland en hoopt dat medio oktober dit in behandeling 

wordt genomen en er medio november het antwoord komt dat de subsidie aanvraag is 

toegekend.

Aanwezigen worden van harte uitgenodigd voor een hapje en drankje en attent gemaakt op de 

openingswedstrijd van het seizoen: MHC Steenwijk Trimgroep tegen MHC Steenwijk Dames 

2 (jong).


