
Notulen Algemene Ledenvergadering MHC Steenwijk

Datum: 24-04-2018

Aanwezig: 39 leden en vertegenwoordigers van leden

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat er 2 inkomen punten zijn, naast de 
punten op de agenda: 

- Rookvrije vereniging

- Resultaten van zaal enquête.

2. Rookvrije vereniging

Vanuit meerdere leden is het verzoek gekomen om van MHC-Steenwijk een rookvrije 
vereniging te maken. 
Bij stemming blijken 31 stemgerechtigden voor, het voorstel is aangenomen.
Bart Piest, Bastiaan van Helvoirt en Cheyenne Termeulen gaan dit verder uitwerken.

3. Zaal enquête

De voorzitter licht de resultaten met sheets toe. Conclusie is dat de meeste spelers 
het belangrijker vinden om veel te spelen dan dat het team bij elkaar blijft. Beleid 
blijft daarom dat er bij grote teams opgedeeld wordt in de zaal vanaf de D teams.

4. Financiën 2017

De penningmeester licht de resultaten van 2017 toe. Het jaar is met een verlies van 
€ 3527,= afgesloten. Terugloop van aantal leden, minder sponsorinkomsten en 
lagere subsidies (is op basis van aantal leden) verklaren het tekort.

Kascontrole
Er is kascontrole uitgevoerd door Gert Hut en Cheyenne Termeulen. De boekhouding 
bleek pico bello in orde. Alle posten waren te herleiden. Alle in de steekproef 
gevraagde bonnen waren aanwezig.
Alle lof voor Rene Lip, de penningmeester.
Volgend jaar zal Gert Hut samen met Bastiaan van Helvoirt de kascontrole doen.

5. Begroting 2018

De penningmeester licht de begroting van 2018 toe. Kosten voor trainingen zijn lastig 
in te schatten, aangezien nog het aantal teams en de trainers nog niet definitief zijn.
Als de begroting op basis van 2017 gemaakt wordt, zullen we wederom eindigen met 
een verlies, nl een verlies van  € 3335,=.



Het is niet wenselijk om wederom in te teren op vermogen, met het oog op kosten in 
de toekomst, denk aan onderhoud en vervanging van velden.

Verhoging van contributie is noodzakelijk om op nul uit te komen. De voorzitter 
vergelijkt de contributie van MHC nu met omringende verenigingen en de grootste 
vereniging in Steenwijk: Olde Veste. MHC ligt beduidend onder het niveau van 
andere verenigingen.
Het bestuur stelt dan ook voor om de contributie met ingang van 2018-2019 zoals 
onderstaand te verhogen.

Categorie (leeftijd op 1 okt) Contributie oud
Contributie 
nieuw

Senioren (> 18 jaar)  € 207,00 € 225
Junioren <18 jaar en >10 jaar  € 152,00 € 185
Junioren < 10 jaar  € 102,00 € 125
Recreanten > 25 jaar  € 112,00 € 125
Recreanten > 10jaar en < 25 jaar  € 92,00 € 100
Recreanten < 10 jaar  € 72,00 € 75
Gezinscontributie Max  € 525,00 € 555
Zaalhockey E junioren  € 47,00 € 35
Zaalhockey rest  € 53,50 € 65

Stemming: 29 stemgerechtigden zijn voor, het voorstel is aangenomen.

6. Bestuurszaken

Wisseling van bestuursleden: Merel Pipping is afgetreden als secretaris. Ze wordt 
bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. 
Irene Zwolle wordt voorgedragen als nieuwe secretaris. Er zijn geen tegenstemmen, 
dus neemt ze vanaf nu zitting in het bestuur.

Denktank.
Er is een denktank bezig met de vraag: wat heeft MHC nodig om te blijven drijven op 
vrijwilligers en hoe dit uit te voeren?
De denktank is nu met de analyse bezig, in mei worden de uitkomsten verwacht.

7. Verbouwing

Het clubgebouw is nu eigendom van MHC, met erfpacht voor de grond.
De verbouwing van de kleedkamers is in volle gang. Bouwbedrijf Roel Smit en 
installatiebedrijf Brouwer voeren het geheel uit.
Het eerste deel van de subsidie is binnen. De subsidie is toereikend voor de 
verbouwing.
Medio juli, uiterlijk 23 juli is de verbouwing klaar.

Zaterdag 14 juli is er een Openingsfeest, samen met het FKHT.



8. Rondvraag

De banken uit de kleedkamers moeten worden opgeknapt.
Dames 1 biedt aan deze activiteit op zich te nemen. 

9. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30.


