
 

 

 
 

                            Notulen Algemene Leden Vergadering 2016 
 

 
Datum: 19-04-2016 
Aanvang: 19.30u 
Locatie: Clubhuis MHC Steenwijk 
Aanwezig: 53 personen, waarvan 41 stemgerechtigden 
 
 

 
1. Opening 
Karen opent de Algemene Leden Vergadering, heet iedereen welkom en is blij verrast 
met het aantal aanwezigen. Ze noemt de statutenwijziging het belangrijkste onderdeel 
van deze avond. 
 
Vervolgens wordt er een presentatie gegeven door Henny Biemans, Patrick Maris en 
Vincent Jansen over blessurepreventie en de werking van de AED. 
Aan de hand van een Functional Movement Screening (FMS) wordt in de praktijk laten 
zien waar trainers aan het begin van het seizoen hun warming-up en cooling-down 
oefeningen op kunnen baseren. Veel hockeyers en vooral de meiden uit de C- en B-
categorie kampen met rompinstabiliteit (o.a. door groei), waardoor de hamstrings dit 
graag willen overnemen en corrigeren. Veel hamstringblessures zijn hiervan het gevolg. 
Plus het feit dat hockeyers over het algemeen korte hamstrings hebben.  
Daarnaast ziet Henny veel knieblessures voorbij komen. 
 
Albert-Jan vraagt of het goed is om na een klap op de knie te vragen om de knie te 
buigen en strekken ivm het controleren van eventuele kwetsuren. Henny antwoord dat 
wanneer je geen uiterlijk verschil ziet in de vorm (duidend op een breuk), je dit gerust 
kan doen. 
 
Verder wordt er aandacht gevraagd voor het gebruik van de AED. Er wordt op gewezen 
dat bij een mogelijke hartaanval op of rond het veld, onmiddellijk iemand de AED gaat 
halen en 112 moet gebeld worden. De werking van de AED spreekt voor zich, gewoon 
volgen wat er gezegd wordt, je kunt het niet fout doen. 
 
Er ontstaat een discussie of er eerst gezocht moet worden naar identificatie en 
informatie of de AED wel gebruikt mag worden bij de betreffende persoon. Bij MHC 
Steenwijk moet de AED meteen gebruikt worden totdat 112 aanwezig is. Pas als de 
betreffende persoon bijvoorbeeld informatie op zijn borst heeft getatoeëerd of een 
informatie-kettinkje draagt, dan is dat leidend. 
 
 
Karen stelt voor even pauze te nemen en daarna verder te gaan met de vergadering. 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering 
Geen op- of aanmerkingen, bij dezen zijn de notulen ALV 2015 vastgesteld 
 
3. Jaarverslag van het bestuur 

 
3.1 Algemeen: 

 Jubileum is natuurlijk gevierd, het was een geslaagd, drukbezocht feest. 

 Nieuwe gezichten in diverse commissies en bestuur; o.a. René Binnenmars zit 
ad-interim als vertegenwoordiger van de TC in het bestuur in plaats van Rienk-
Jan van der Kooi. Merel Pipping heeft binnen het bestuur de taken van Ellen 
Boelen overgenomen als secretaris en Ledenadministratie. 

 Nieuwe shirts; na wat aanloopproblemen lopen de Jongste Jeugd en Junioren nu 
sinds het zaalseizoen in het nieuwe shirt. De shirts voor de Senioren zijn er ook 
bijna.  

 Nieuwe aandacht voor sponsoren; de sponsorcommissie is druk met het 
benaderen van (eventuele) nieuwe sponsoren, o.a. het sponsorcollectief voor de 
Seniorenteams. 

 Accommodatie: er is hard gewerkt door een groep vrijwilligers om de 
accommodatie op te knappen. Dit is vooral te zien aan de bar en aan de tv. 

 Afspraken met gemeente betreffende velden; afspraken gemaakt over de 
bijdrage die we moeten betalen aan de gemeente voor beide velden. 
 

3.2 Technische Commissie 
 
De TC heeft een verslag over het afgelopen jaar geschreven. Tijdens de 
vergadering zijn de belangrijkste zaken hieruit benoemd. Onderstaand het volledige 
verslag: 
 
Senioren: 

 Senioren seizoen 2015 – 2016: Gestart met 2 dames en 2 heren teams evenals 
het seizoen daarvoor. Echter bij de selectie voor dames en later bij de 
teamindeling en start van de competitie wordt dames 2 getroffen door 
onverwachte opzeggingen van het lidmaatschap en er is geen coach voor dit 
team. In de loop van het seizoen tot de zaal volgen er meer opzeggingen, zijn er 
blessures en een slechte opkomst bij de trainingen. Diverse gesprekken volgen, 
maatregelen worden genomen maar dit heeft niet kunnen bewerkstelligen dat we 
dames 2 in de competitie hebben kunnen houden. Hier hebben we als TC lering 
uit getrokken en nemen deze ervaringen mee naar de teamindeling van komend 
seizoen. 

 Voor aanvang competitie is het doel voor dames 1 uitgesproken -> kampioen 
worden. De dames draaien keurig mee in de top 3. De derde plaats is haalbaar 
maar de aansluiting met de tweede plek moet ook kunnen. Dit is van belang bij 
het aanvragen van de wildcard voor promotie/degradatiewedstrijden. Dames 1 
zien we graag promoveren naar de 3e klasse. Ook dames 1 moet beroep doen 
op invallers uit onze jeugdlijn en dit vraagt veel van onze jeugdleden. Ook hieruit 
trekt de TC haar lering richting de teamindelingen voor komend seizoen. H1 
draait mee in de top van de onderste regionen in de 3e klasse en moet alle zeilen 
bijzetten om zich daar te handhaven. H2 doet het goed in de reserve 1e klasse en 



 

 

ligt op kampioenskoers. Staat op de 1e plaats en op dit moment 5 punten los met 
1 wedstrijd minder gespeeld op de nummer 2. 
 

Junioren:  
Dit jaar zijn de teams voor het eerst ingedeeld op rating. Iedere speler heeft op basis 
de klasse waarin hij/zij speelt en de eindklassering in die klassen een ranking 
gekregen. Van alle spelers in het team worden deze waarden opgeteld en rolt er een 
gemiddelde uit. Op basis van dit gemiddeld vind de poule-indeling plaats. Gevolg 
hiervan is dat teams uitkomen in een te hoge of te lage klasse. De ervaring die de 
bond heeft opgedaan in andere districten is dat er in het begin verschillen zijn maar 
dat de speelsterkte van de teams in een klasse steeds dichter bij elkaar komt. 
Hierdoor zou een leuke, spannende, uitdagende en sportief interessante competitie 
moeten ontstaan. 

 

 Jongens: We hebben veel opzeggingen gehad van jongens in C leeftijd. De 
overgebleven JC hebben we doorgeschoven naar JB.  JB is helaas aan het begin 
van de competitie als gevolg van de ranking te hoog ingedeeld. Hier is tegen 
geprotesteerd maar dit mocht niet baten. Gelukkig is bij de herindeling na de 
voorcompetitie weer rechtgetrokken en speelt de JB in de 1e klasse keurig in de 
middenmoot mee. Dit maakt het hockeyen voor de jongens een stuk leuker. De 
JB hebben we vervolgens vervroegd doorgeschoven naar JA.  JA komt uit in de 
2e klasse, staat nu 1e en maakt met nog 6 wedstrijden te gaan een goede kans 
om kampioen te worden. JD speelt 1e klasse en staat nu nummer 5. In deze 
poule staan nummers 4 tot en met 6 dicht bij elkaar 

    Junioren: hetzelfde aantal teams als vorig jaar. 

 MA: op basis van ranking ingedeeld in subtopklasse en na de herindeling 
uitgekomen in de topklasse. MA staat stevig in de middenmoot op plaats 5 en 
heeft de uitdaging om deze klassering te behouden. 

 MB1: komt uit in de topklasse en staat op plaats 6 in de poule.  De verschillen in 
de verloren wedstrijden zijn niet groot. Wie weet is het mogelijk om met nog 5 
wedstrijden te gaan deze klassering te behouden of zelfs nog een plaatsje te 
stijgen. 

 MB2: komt uit in de 2e klasse en heeft het lastig. Dit is te zien aan de uitslagen en 
positie op de ranglijst.  

 MC1: speelt 2e klasse en staat op dit moment op de 1e plek, 4 punten los van 
Harlingen, de nummer 2. MC1 ligt op kampioenskoers. 

 MC2: speelt mee in de middenmoot van de 3e klasse en staat nu 4e. Het moet 
mogelijk zijn om deze positie te behouden op de ranglijst. 

 MD1: is ingedeeld in de 1e klasse en staat nu op de 4e plaats. In deze poule is 
het spannend en is er nog van alles mogelijk. Het verschil in punten tussen de 
nummer 4 en 1 is 6 punten met nog 5 wedstrijden te gaan.  

 MD2: komt uit in de 3e klasse en staat een na laatste. De punten liggen tussen de 
nummers 3 en 6 dicht bij  elkaar. Hier is nog van alles mogelijk. 

 
Jongste Jeugd 
We hebben te maken met een dalend aantal teams ten opzichte van  vorig jaar.  

 Dit jaar helaas geen F-team maar wel 2 x ME8 en 1 maal ME6 + JE8. 
Gelukkig hebben we met de start van Funkey in de zaal en nu op het veld 
weer aanmelding en lijkt de jongste jeugd weer te gaan groeien in de 
aantallen. 



 

 

 
Trainingen: mede door de inzet en betrokkenheid van ouders en vrijwilligers lukt het 
ons om de leden gemiddeld 2 keer per week 1 a 1,5 uur te laten trainen. Dit sluit aan 
bij wat de omliggende verenigingen ook bieden. Uitzondering is Quick Stick: daar 
wordt door lijn teams 3 keer per week getraind.  
De inzet en betrokkenheid (training geven en coachen) van een aantal spelers uit de 
senioren teams  slaat aan en wordt erg gewaardeerd door de jeugd. We hopen dat 
deze lijn zich voortzet.  
Lijn coördinatoren nieuwe seizoen: 

 Dames / Meisjeslijn: Wim Grootoonk 

 Jongste Jeugd: Monique Beijer  

 Heren / Jongenslijn: Stefan Smit  
 

Conclusie: 

 Senioren: Een seizoen waarin we veel geleerd hebben als we terugkijken naar 
dames 2. De overige teams maken op zich een goed seizoen door waarin 
progressie is geboekt. De balans wordt opgemaakt m.b.t. beschikbaarheid van 
spelers / speelsters voor het nieuwe seizoen. 

 Meisjeslijn: aantallen leden en de hockey potentie is er om iets meer 
prestatiegericht te gaan spelen. Hierbij moeten we het plezier niet uit het oog 
verliezen en aandacht blijven houden voor de 2e teams. De uitdaging ligt er om 
de niveaus dichter bij elkaar te brengen. Deze vraag zullen we binnenkort met 
TC, begeleiding en lijncoördinator gaan bespreken. 

 Jongenslijn: zorg om aantallen, actieve betrokkenheid blijven nastreven. Hierbij is 
het doel om de jongensleden in aantal te laten groeien. Hier is inmiddels een 
brainstormsessie geweest tussen TC en lijncoördinatoren met inspirerende 
ideeën. 

 
Zaal: 
De zaalcommissie is dit jaar naast Gerda Klaver, Liesbeth Jager en Theo Hermsen 
uitgebreid met Ronald Ruiter om hiermee ook een goede invulling te hebben voor de 
Jongste Jeugd en zaken die specifiek voor de jongste jeugd in een zaalperiode 
belangrijk zijn actief te kunnen monitoren.  
Dit jaar is voor het eerst een competitie gestart waarin de districten Noord en Oost 
zijn samengevoegd. Door deze samenvoeging moeten we al voor de zomervakantie 
aangeven met hoeveel teams we denken uit te komen in de zaal. Dit heeft te maken 
met het reserveren van de zaal. Mocht blijken dat er niet voldoende zaalruimte te 
huur is dan heeft dat tot gevolg dat je teams moet terugtrekken.  
Steenwijk bevindt zich tot nu toe in de luxe positie dat we in uiterste nood gebruik 
kunnen maken van 2 zalen. Dit is voor vele vereniging in ons district anders en kan 
niet ieder veldteam in de zaal uitkomen.  

 
We zijn dit jaar met 24 teams uitgekomen in de zaal. Een geweldig aantal! 

 Senioren: deelname 3 Heren teams, 4 Dames team. 
 Junioren: JA, JB, JC, JD. 
 Junioren: 1 maal MA, 2 maal MB, 3 maal MC, 3 maal MD 

Jongste Jeugd: 1 JE, 3 ME 
 
 
 



 

 

 
Dit jaar hebben we een dames 4 team gehad die bestond uit een vriendinnenteam. 
Ook dit is mogelijk bij onze club. Plezier en sportiviteit staan voorop en als je dit 
bekroont mag zien met een kampioenschap is dat dubbel zo leuk. 
Dit zaalseizoen hebben we een aantal kampioenen mogen huldigen namelijk H3, 
D4, D2 en MC2! 
Ledenwerving: Heeft onze aandacht. De Jongste Jeugd Commissie denkt actief 
mee en heeft contacten met de scholen in Steenwijk. Mogelijkheid om leden te 
werven via kennismaking trainingen in de vorm van vriendjes en vriendinnetjes 
training wordt over nagedacht. 
Zaalcommissie bestaand uit Liesbeth Jager, Gerda Klaver, Theo Hermsen en 
Ronald Ruiter. 
TC op zichzelf:  

 Rienk Jan van der Kooi is afgetreden en René Binnenmars heeft als 
vertegenwoordiger van TC zitting in het bestuur en is coördinator TC van de 
heren/jongenslijn. 

 Annemiek Stam is Coach Coördinator en zal indien noodzakelijk en wenselijk als 
intermediair dienen tussen ouders / spelers / coaches / trainers. Bij voorkeur 
preventieve inzet.  

 Liesbeth Jager is coördinator trainingen junioren en jongste jeugd en zorgt voor de 
invulling van de trainers voor de groepen 

 Gerda Klaver is coördinator dames/meidenlijn en heeft zitting in zaalcommissie. Is 
aftredend per 1 november. 

 Kim Dijkstra is gevraagd om toe te treden tot TC, evenals Marianne van der Linden. 
Hiermee zijn de vacatures opgevuld. 

 Herrie de Ruiter die ook dit jaar het Wedstrijdsecretariaat voor de junioren en JJ 
heeft verzorgd. Helaas heeft Herrie aangegeven dat hij stopt na dit seizoen. 

 We zoeken een kandidaat voor deze functie. 
 Harmen Werkman heeft dit voor de Senioren gedaan. 
Specifiek dank voor: 
 Jorn Muurling die dit jaar het  Arbitrage stuk op zich heeft genomen. Het ging hierbij 

om het indelen van de scheidsrechters maar ook het verzorgen van 
scheidsrechterscursussen. En vraagbaak voor alle arbitrage zaken, Jorn heeft 
aangegeven dat hij na dit seizoen stopt. 

 Feiko Jager en Olle Hermsen hebben aangegeven interesse te hebben om deze 
taak over te nemen.  

 
Eindconclusie: 
 Hockey is leuk, alleen met vrijwilligers kunnen we stappen maken. Dank voor de 

inzet van een ieder gedurende het lopende seizoen. 
 

4. Jaarrekening 
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een klein positief resultaat van € 1.616,-. Ten 
opzichte van 2014 een verbetering van € 6.822,-. De jaarrekening ligt ter inzage bij de 
penningmeester. 

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

 
 



 

 

 Energierekening is erg hoog, samen zullen we erop moeten letten dat de lichten 
overal uitgaan wanneer niet meer nodig. 

 Invest. bijdrage kunstgras: dit is in 2015 gebaseerd op 1 veld. Na overleg met de 
gemeente is besloten dat MHC Steenwijk vanaf 2016 een bijdrage gaat betalen voor  
2 velden. T/m 2015 zijn de kosten voor bijdrage aan het 2e veld kwijtgescholden. Dit 
betekent dat we vanaf 2016 ook mee zullen moeten betalen aan onderhoud en evt. 
vervanging van de velden. 

 Harry vraagt: Hebben wij invloed op het onderhoud van de velden, zoals de 
hoeveelheid zand wat gestrooid wordt? 
Christiaan Gorter denkt van wel, hij gaat dit bespreken mat Jan de Vries. 

 Opbrengsten acties: René Lip doet de oproep om iedereen mee te laten denken 
over acties die we kunnen houden om meer opbrengsten te kunnen generen. Deze 
ideeën kunnen in de witte brievenbus gedeponeerd worden, of gemaild worden naar 
het bestuur. 

 Sponsoropbrengsten: Het grote verschil met 2014 is te zoeken in de Volvo-actie.  

 Diverse opbrengsten: resultaat clubhuis is te danken aan hoge omzet van de 
kantine. We moeten er wel op blijven letten dat we geen alcohol schenken aan jeugd 
<18 jr. 

 
 

5. Contributie en bijdragen 

 Het bestuur stelt voor dat ook de senioren € 12,50 per lid aan het senioren shirtfonds 
gaan betalen. 
 
Kim Dijkstra geeft aan dat zij wel met rugnrs. willen spelen. Karen geeft aan dat dat 
ook gaat gebeuren. Alle seniorenteams krijgen rugnummers. De junioren niet, 
behalve bij verplichting van de KNHB. 
Ook geeft Kim aan dat ze heeft gehoord dat de huidige nieuwe shirt slecht ademen 
in vergelijking met de oude shirts. Merle van Selm beaamt dit. Bij het bestuur is een 
dergelijke klacht nog niet eerder binnengekomen. De shirts van het senioren 
shirtfonds zijn van een andere kwaliteit dan de huidige junioren-shirts. 
Karen geeft ook aan dat ze na overleg met Reece/Visscher Sport heeft afgesproken 
dat de shirtjes van het jeugd shirtfonds die er het slechtste uitzien na dit seizoen 
(beschadigingen/haken door het klittenband van handschoentjes) vervangen 
worden. 
 
De reden dat we sinds seizoen 2015/2016 met een shirtfonds werken, is omdat MHC 
Steenwijk als club weinig had aan individuele shirtsponsors. En met het shirtfonds 
komt het sponsorgeld volledig ten goede van de club. 
De senioren teams (4 teams) krijgen shirtsponsoring door het senioren 
sponsorcollectief. AH Teun van Etten, Muurling Oogzorg, Hellinga en Rijkmans 
steunen dit collectief. 
 
Het voorstel om de senioren €12,50 per lid te laten betalen aan het senioren 
shirtfonds wordt na stemming goedgekeurd. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Contributie zaal: 
 

 
 
 
Met de huidige contributie die betaald wordt voor zaalhockey komen we tekort. 
Het bestuur stelt voor de zaalcontributie te verhogen met 25%. Met deze verhoging 
komen we nog tekort, maar dit bedrag vindt het bestuur acceptabel. 
 
Overzicht van de zaalcontributie doet andere clubs vragen aan hun leden: 
Leeuwarden   € 70,- 
Graspiepers  € 90,-  (Fjes € 45,-) 
Meppel  € 60,- 
 
 
 



 

 

Jorn Muurling vraagt: Waar komt het tekort dan vandaan? 
Doordat er meer zaalteams ingeschreven worden is de bondsafdracht KNHB ook 
gestegen. Ook is het huren van de zalen een duur kostenplaatje. We moeten alleen 
niet vergeten dat MHC Steenwijk een van de weinige clubs in Noord-Nederland is 
die ervoor kan zorgen dat alle teams wekelijks kunnen trainen in de zaal gedurende 
de zaalperiode.  
 
Rosanne Meester geeft aan dat ze vindt dat de senioren (D1/D2) vrij weinig 
wedstrijden spelen en vraagt of hier vanuit de club iets aan te doen is. René Lip 
antwoord dat dit de beslissing is  van de KNHB.  

 
Het voorstel van de verhoging zaalcontributie met 25% wordt na stemming 
goedgekeurd. 
 

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

 De bijdrage voor de velden zal hoger zijn, omdat we vanaf 2016 voor 2 velden 
betalen. 

 De zaal contributie zal wat hoger zijn, in de begroting-berekening is de 
contributieverhoging zaal nog niet meegerekend. 

 
7. Verslag van de kascommissie 

 Jorn Muurling en Christiaan Gorter geven aan dat het financieel verslag er goed uit 
ziet en dat alle vragen die ze hadden naar tevredenheid zijn beantwoord. 

 

 Hierbij wordt meteen decharge verleent aan de leden van het bestuur. 
 

 We zoeken voor de continuïteit van de kascommissie ieder jaar 1 nieuw lid,en het 
tweede lid blijft dan nog 1 jaar zitten. Jorn wil het volgend jaar nog een keer doen, 
tenzij zijn situatie veranderd. Christiaan zal in dat geval de plek van Jorn innemen. 
René Lip vraagt een nieuw lid om naast Jorn Muurling/Christiaan Gorter de 
kascommissie voor komend seizoen te vormen. 

 
Annemiek Stam vraagt wat je er eigenlijk voor moet doen. 
- Boekhouding controleren 
- Begroting controleren 

 
    Cheyenne Termeulen geeft aan dat ze de rol van 2e lid van de kascommissie op zich    
    zal nemen. 

 
8. Bestuurszaken 
Statutenwijziging 
Naar aanleiding van verplichting vanuit de KNHB zijn we verplicht om de statuten wat 
betreft tuchtrecht/ongewenste zaken aan te passen. 
Na eens goed naar de statuten te hebben gekeken is besloten om deze maar meteen 
volledig na te lopen en indien nodig te wijzigen/aan te passen. 



 

 

Hiervoor is een werkgroep gevormd: de keus van het bestuur viel, vanwege hun 
achtergrond, op Christiaan Heusdens, Christine de Boer en Theo Heegsma. Zij hebben 
samen met de voorzitter deze wijzigingen aangebracht. 
 
De belangrijkste wijzingen: 

- Tuchtrecht: elke betrokkene binnen MHC Steenwijk valt onder het tuchtrecht van   
de KNHB 

- MHC Steenwijk is verplicht dit elk jaar te melden aan haar vrijwilligers.  
- Stemrecht: Leden en vrijwilligers >16 jaar hebben stemrecht, voor de overige 

(jongste)jeugdleden geldt dat elk spelend lid binnen een gezin een stem heeft via 
de ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger. 

 
Deze wijzigingen zullen door een notaris moeten worden bekrachtigd. 

 
In de huidige statuten staat dat wijzigingen in de statuten pas door de ALV zijn 
goedgekeurd wanneer 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig zijn. Aangezien we dit 
aantal vandaag niet gehaald hebben, zal het bestuur conform huidige statuten een 
nieuwe vergadering voorstellen over minimaal 4 weken. Wanneer de wijzigingen dan 
goedgekeurd worden door 2/3 van de dan aanwezige stemgerechtigden kunnen de 
herziende statuten naar de notaris. 
 
Huishoudelijk Reglement 
De eerder genoemde werkgroep heeft ook het Huishoudelijk Reglement onder handen 
genomen. 
 
In Art.12 (On)gewenst gedrag is nog 1 wijziging gekomen ten opzichte van de versie die 
aan de leden is toegestuurd: 
“Trainers, coaches en lijncoördinatoren, met uitzondering van jeugdleden die trainingen 
verzorgen en ouders die als coach optreden, worden iedere 3 jaar gevraagd een VOG 
(verklaring omtrent gedrag) te overleggen.” 
 
Harry Aalderink vraagt: Hoe zit het met de kosten van de VOG? 
Via de site van Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie) kunnen vrijwilligers een 
gratis VOG aanvragen. 
 
Het Huishoudelijk reglement wordt na stemming goedgekeurd. 
 
Huisregels 
Naast huishoudelijk reglement zijn er ook huisregels opgesteld. Deze hoeven niet door 
de ALV te worden goedgekeurd. Binnekort zal e.e.a. Op de website worden 
gepubliceerd. 
 

     Bestuursleden 
     Dit jaar hebben we 2 terugtredende bestuursleden:  

- Rienk Jan van der Kooi (TC), zijn functie wordt overgenomen door René Binnenmars 
- Ellen Boelen (secretaris/ledenadministratie), zij geeft het stokje door aan Merel 

Pipping 
 
     Na stemming zijn de aantredende bestuursleden goedgekeurd. 
 



 

 

     Karen bedankt Rienk Jan en Ellen voor hun jarenlange inzet. 
      

Ook terugtredend zijn: 
- Peter van Geldere (Superuser LISA), zijn taken worden overgenomen door Merel 

Pipping 
- Jorn Muurling (arbitragecommissie), we zijn nog op zoek naar en vervanger. 
- Herrie de Ruiter (wedstrijdsecretaris), we zijn nog op zoek naar een vervanger. 
 
Karen bedankt Peter en Jorn voor hun inzet. Bij Herrie staat ze even extra stil. Na 13 
jaar zich te hebben ingezet voor de club stopt Herrie ermee. Het bestuur vindt dit een 
ongelooflijke prestatie en draagt hem dan ook voor als Lid van Verdiensten. 
 
Dit wordt onder luid applaus goedgekeurd door alle aanwezigen. 
 
Karen meldt tevens dat het bestuur bezig is met een protocol voor het benoemen van 
een Erelid/Lid van Verdiensten. Zodra dit klaar is zal dit met alle leden gedeeld worden 
en bestaat de mogelijkheid voor de leden om iemand aan te dragen als Lid van 
Verdiensten. In de eerstvolgende ALV zal daar dan over gestemd worden. 

 
9. Rondvraag 
Annemiek Stam: Zijn de shirts van de club of van jezelf? 
De shirts blijven van de club en zullen aan het eind van het seizoen per team weer 
worden ingenomen en nagekeken. Aan het begin van volgend seizoen zullen ze weer 
per team uitgereikt worden. 
 
Kim Dijkstra: Is er wel diversiteit in maten? 
Jazeker, Ineke Lip is aan het inventariseren welke maten er nodig zijn, dit varieert van 
xs – xxl 
 
Kim Dijkstra: Hoe wordt het geregeld met de maten bij rugnummers? 
Harmen Werkman heeft een lijst voor de heren ingeleverd met welk rugnummer welke 
maat moet krijgen. 
 
Thijmen van Blanken: Hoe lang gaan de shirts mee? 
In principe 3 jaar, daarna wordt er per shirt bekeken of deze vervangen moet worden. 
Deze beslissing ligt bij het bestuur. 
 
Worden de kleedkamers ook nog aangepakt? 
Het netjes houden is een aandachtspunt voor alle leden. Er is een schoonmaakster die 
elke week de kleedkamers/douches schoonmaakt. De douchekoppen zijn recent 
gereinigd. Karen is met de gemeente in gesprek over het aanpassen/renoveren van de 
kleedkamers naar NOC-NSF normen. Christiaan Gorter benoemt dat 3 jaar geleden er 
al samen met de gemeente is gekeken naar wat er allemaal moet gebeuren, maar er is 
vervolgens nog geen groot onderhoud uitgevoerd. 
 
Wim Grootoonk: Wat zijn de regels omtrent sponsoring, wat mag wel en wat mag niet? 
Hij heeft een opzetje aangeleverd bij de sponsorcommissie voor onder andere cooling-
down shirts. Dit is in dank aangenomen, maar vervolgens heeft Wim er nooit meer iets 
over gehoord. 
Karen vraagt om dit soort vragen te sturen aan sponsoring@mhc-steenwijk.nl 
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Let wel: de commissie zal altijd het belang van de club afwegen tegen het belang van 
een team. 
 
Harry Aalderink: Zijn er contacten met andere clubs over hoe zij dit aanpakken? 
Karen zegt dat ze in het Friese Bolwerk aan het kijken zijn of ze collectief iets kunnen 
bereiken. Veelal betreft sponsoring overigens lokale MKB bedrijven, waarbij gezamenlijk 
optrekken niet heel effectief is. 
 
Willem-Jan Hetebrij: Staat het sponsorbeleid op de website? 
Nee nog niet. 
 
Florine Jager: wil Jacco graag ondersteunen bij communicatie (website en social media) 
 
10.  Afsluiting 
Karen bedankt iedereen voor hun komst en sluit de Algemene Leden Vergadering af. 

 
 


