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Woensdag 20 november 2019, aanvang 20.00 uur 
  
Aanwezig  
 

Rutger Baeten 
Suzette Brants 
Peter Brouwer 
Floor Haffmans  

Wim Hidding 
Michiel Hulshof 
Paul Krijnen 
Eric Lacquet 

Gilles van der Lans 
Marc Lathouwers 
Bas Lavrijssen  
Maartje Mols 

Vincent van Os 
Roderick Popelier 
Jaap Postma 
Leendert van Reeuwijk  

Puk van Rooij 
Dorie de Rouw 
Céline Telders 
Frank Verhees 

Stijn van der Voort 
Jeroen van der Vossen

 

Afwezig met kennisgeving 
 
Roger Derksen 
Tim Verspeek 

Felix Richelle 
Nienke Kok

Bestuur 
 
Mark Brants (voorzitter)  

Harmen Spijkers (portefeuille hockey)  

Petra Glaudemans (portefeuille hockey) 

Patrick van de Langenberg (penningmeester)
Laurens Spijkers (bestuurslid 
vrijwilligerscoördinatie en -beleid)

1. Opening 
 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

 
2. Mededelingen 
 
De voorzitter staat stil bij het overlijden van het erelid Moor Huijgens (mede oprichtster in 1968) en de 
leden van verdienste Lorenz Kruijer en Jan Cornelissen. 

 
3. Ingekomen stukken 
 
Er hebben zich vijf personen afgemeld, waarvan later op de avond één persoon alsnog aansluit. Er zijn 
verder geen ingekomen stukken ter behandeling. 

 
4. Notulen Algemene ledenvergadering van 5 november 2018  
 

De notulen van de Algemene ledenvergadering van 5 november 2018 worden zonder opmerkingen 
vastgesteld. 
 

5. Terugblik  
 
De voorzitter blikt aan de hand van de verschillende portefeuilles terug op het afgelopen jaar. Er is heel 
veel gebeurd, we hebben mooie dingen weten te bereiken. Zo is er een groot aantal (jeugd)teams 

kampioen geworden. Op het gebied van training is er wederom progressie geboekt door cursussen aan te 
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bieden en gebruik te maken van social media. Zo betaalt de extra aandacht die wordt besteed aan 
keeperstraining zich uit. De Dames 1 hebben in de play-offs voor de Overgangsklasse gespeeld. De 

Heren 1 zijn weliswaar gedegradeerd naar de 2e Klasse, maar timmeren hard aan de weg om weer in de 
1e Klasse terug te keren. Door de harde datumgrens van 1 oktober bij de jeugd gedoseerd los te laten, is 
er ruimte voor de leden geboren tussen 1 oktober en 1 januari zelf om de keuze te maken door te stromen 
naar een hogere leeftijdscategorie. 
 

Op het gebied van horeca is Paul Krijnen gestart als clubhuismanager. Hij is al helemaal in de vereniging 
opgenomen. Onder zijn leiding willen we het clubhuis ‘gezonder’ maken.  
 
Bij de vrijwilligers is Stijn Lathouwers gekozen tot Jeugdvrijwilliger van het jaar van Rosmalen. En Jaap 

Postma heeft een Bondsspeld mogen ontvangen voor zijn werk bij de KNHB. 
 
Gedurende het jaar is een groot aantal evenement geweest, waarvan enkele werden georganiseerd door 
het Jeugdbestuur. Deze jongeren hebben ook een clubembleem voor de Carnaval ontwikkeld. De 
opbrengst van de verkoop hiervan komt ten goede van de vereniging. 

 
De accommodatie heeft weer de nodige aandacht gehad. Na de seizoenstart waren er problemen met het 
parkeren, welke door medewerking van de leden grotendeels zijn opgelost. Met de gemeente zal actie 
volgen om de parkeervakken beter te benadrukken. En recent is tijdens een klusdag de bezem door het 

clubhuis gehaald voor kleine klussen. 
 
Op het vlak van sponsoring is er veel gedaan. De Business Club is gegroeid tot 50 leden. Er zijn drie 
succesvolle activiteiten georganiseerd waar telkens enkele leden van de Business Club zich vanuit hun 
vak hebben ingezet. Erg in het oog vallend was het nieuwe tenue dat onze sponsor The Indian Maharadja 

heeft ontworpen. Een andere succesvolle samenwerking is met de hoofdsponsor Rabobank, waarbij we 
een duurzaamheidsproject zijn gestart.  
 
Al met al een jaar waarin veel is gedaan en bereikt. Een mooi jaar met vele hoogtepunten en een enkele 

teleurstelling.  
. 

6. Financiën 
 
a. Jaarverslag 
 

Patrick van de Langenberg (penningmeester) gaat achtereenvolgens in op het gerealiseerde resultaat 
over het seizoen 2018-2019, de gerealiseerde balans per 30 juni 2019 en de begroting voor het seizoen 
2019-2020. Vervolgens komt de kascommissie nog aan het woord. 
 
Realisatie resultaat 2018-2019 

 
Het is een zwaar jaar geweest qua liquiditeit voor MHC Rosmalen. Dit is veroorzaakt door de late inning 
van de contributie. Enerzijds ging het in de overdracht van het penningmeesterschap niet helemaal goed 
qua tenaamstelling. Anderzijds was het moeilijk om via de ABN AMRO incasso te plegen.  

 
Uiteindelijk staat er onder de streep een klein negatief resultaat waar de verwachting was dat we quitte 
zouden draaien. Enkele bijzonderheden qua inkomsten waren het afgelopen jaar: 
● Door groei van het aantal jeugdleden kregen we meer subsidie; 
● Er is sprake van een mooie groei in sponsorinkomsten; 

● De inkomsten van de horeca waren goed; 
● Het aantal volwassen leden is helaas gedaald en daarmee ook de contributie voor deze groep. 
 
Qua uitgaven is duidelijk dat de groei van het aantal velden en teams leidt tot extra kosten aan trainers. 

Bovendien zorgt het 5e veld voor meer doorbelasting vanuit de SKR. 
 
In 2019 zijn we gestart met een concreet plan voor het onderhoud van de accommodatie. Hierin werken 
we samen met de SKR. De SKR heeft over het afgelopen jaar een positief resultaat geboekt, 
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geconsolideerd hebben eveneens een positief resultaat. Patrick van de Langenberg dankt de leden van 

de SKR voor hun ondersteuning.  
Vanuit de leden worden enkele aanvullende vragen gesteld. Peter Brouwer zou graag wat meer willen 
weten over de SKR. De SKR verleent MHC Rosmalen enkele diensten. Zo huurt ze de velden van de 

gemeente en stuurt MHC Rosmalen hiervoor een factuur. Dit was een manier om BTW-vrijstelling te 
krijgen. Vanaf 1 januari 2019 is deze regeling vervallen. 
 
Frank Verhees merkt op dat zaalhockey een negatief resultaat boekt. Patrick van de Langenberg legt uit 
dat het juist een vrijval betreft, het is dus wel degelijk een positief resultaat. Frank Verhees vraagt verder 

of het klopt dat het debiteurensaldo is gestegen? De penningmeester geeft aan dat dit gedeeltelijk komt 
door problemen met de incasso. 
 
Frank Verhees memoreert aan het besluit van de ALV om de contributie al in augustus te innen. Dit is niet 

gebeurd en hij vraag zich af waarom niet. Patrick van de Langenberg licht toe dat de overstap naar 
Rabobank tot enige vertraging heeft geleid. Binnen het contract met ABN AMRO was incasso een groot 
probleem. Frank Verhees merkt op dat tot vier jaar geleden er geen achterstand in contributiebetalingen 
was. Patrick van de Langenberg vertelt dat de samenwerking met de Rabobank nu vlot verloopt en dat hij 

verwacht dat het komend seizoen alles makkelijker gaat. 
 
Realisatie balans per 30 juni 2019 
 
We hebben het afgelopen jaar moeten interen op het eigen vermogen. Als langlopende schulden staat 

nog een hypotheek voor het clubhuis. De kortlopende schuld per 30 juni 2019 betreft een uitgestelde 
betaling aan de SKR als gevolg van tekort aan liquiditeit van MHC Rosmalen. Deze betaling is naderhand 
alsnog gedaan. Verder is er een deel van de voorziening vrijgevallen omdat hier geen uitgewerkt plan 
tegenover staat. 

 
Begroting seizoen 2019-2020 
 
De penningmeester vertelt dat we afsteven op een klein negatief resultaat. We doen de juiste 
investeringen in kwaliteit voor hockey. Leendert van Reeuwijk merkt op dat het geen goed plaatje is. Al 

drie jaar op rij heeft de vereniging in de zomer geen liquide middelen. We hebben met z’n allen werk aan 
de winkel om weer reserves op te bouwen. 
 
b. Verslag kascommissie 

 
Dorie de Rouw, Maryse Trommelen en Leendert van Reeuwijk hebben de kascommissie over het seizoen 
2018-2019 gevormd. Leendert van Reeuwijk neemt namens de kascommissie het woord. Als eerste blikt 
hij terug op het proces van controle. Het afgelopen jaar zijn er financieel veel strubbelingen geweest. Ook 
de controle is een moeizaam proces gebleken. Namens de kascommissie spreekt hij wel het vertrouwen 

uit over hetgeen het bestuur doet. 
 
Inhoudelijk blijkt de introductie van een nieuw boekhoudpakket een beter inzicht te geven. De 
samenwerking met de Stichting Kunstgrasvelden Rosmalen (SKR) is goed geweest. In de zomer is de 

SKR tot steun geweest als het gaat om de liquiditeitspositie van de MHC Rosmalen. Er was op enig 
moment vrijwel geen geld op de bank, wat begrijpelijk tot stress heeft geleid. 
  
Er zijn drie grote aandachtspunten te benoemen. Bij controle van de contributieposten bekeken blijkt dat 
er nog 12.000 Euro te innen was per 30 juni. Er is naderhand nog wel wat binnengekomen. Dit punt vergt 

nader aandacht. Daarnaast leveren de evenementen nog wel verrassingen op. Dit moet worden 
geprofessionaliseerd. Tot slot zijn de kosten van vaste trainers een aandachtspunt. Omdat de kosten 
hiervan stijgen, moet hier een stijging van inkomsten tegenover komen te staan. 
 

Leendert van Reeuwijk spreekt namens de kascommissie complimenten uit voor de penningmeester en 
de rest van het bestuur. Het blijft uiteindelijk allemaal vrijwilligerswerk, waar heel veel tijd in wordt 
gestoken. De kascommissie ziet dat er enkele aandachtspunten zijn. De kascommissie stelt wel voor om 
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur. De kascommissie zegt de ALV toe het 

komend jaar dichter op de bal te gaan zitten. 
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De ALV steunt door middel van acclamatie het voorstel en verleent daarmee het bestuur decharge voor 

het gevoerde bestuur. 
 
c. Verkiezing kascommissie 
 
Dorie de Rouw, Maryse Trommelen en Leendert van Reeuwijk zijn bereid om ook het komend seizoen 

2019-2020 de kascommissie te vormen. Zij worden hiertoe door de ALV door middel van acclamatie 
benoemd. 
 

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
 
Laurens Spijkers en Petra Glaudemans treden af als bestuurslid. Petra Glaudemans heeft acht jaar in het 

Bestuur gezeten. Daarvoor was ze nog geruime tijd in commissies actief. Laurens Spijkers heeft 
eveneens lang in het bestuur gezeten en heeft daarvoor al vanaf zijn jeugd vele functies en portefeuilles 
gehad. Na dankzegging voor hun werkzaamheden worden zij tot leden van verdienste benoemd en 
nemen een prachtig boeket in ontvangst.  

 
Jeroen Herbrink, Marc Lathouwers en Wim Hidding hebben zich kandidaat gesteld voor de vacante 
posities van bestuurslid. Vincent van Os neemt al geruime tijd de functie van secretaris waar en stelt zich 
formeel kandidaat voor die positie. Vanuit de ALV komt de vraag waarom er geen vrouwen toetreden. De 
voorzitter legt uit dat verschillende vrouwen zijn benaderd, maar dat niemand op dit moment kon 

aansluiten. 
 
De vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord met de benoeming van de vier nieuwe bestuursleden. 
Wim Hidding, Marc Lathouwers en Vincent van Os stellen zich kort voor. Aangezien Jeroen Herbrink 

verhinderd is, vertelt de voorzitter aan de hand van een slide iets over het nieuwe bestuurslid.  
 

8. Herziening Statuten 
 
De herziene Statuten zijn opgesteld aan de hand van een model van de KNHB. Vincent van Os licht aan 
de hand van drie keuzes de insteek van de herziening. Allereerst krijgen ouders van jeugdleden in de 
nieuwe statuten stemrecht, net zoals volwassen leden. Ten tweede zijn de categorieën leden / niet-leden 
uitgebreid. Tot slot is de positie van trimleden, trainingsleden en de BLT-leden duidelijk beschreven.  

 
Frank Verhees vraagt wat de definitie van niet-spelende leden is. Vincent van Os geeft aan dat dit gericht 
is op commissieleden die niet zelf lid zijn. Noot secretaris: niet-spelende leden zijn senior- of juniorleden 
die tijdelijk niet in staat zijn om de hockeysport te beoefenen. In het Huishoudelijk Reglement is dit nader 
beschreven: onder andere als gevolg van verhuizing naar buitenland, zwangerschap of langdurige 

blessures. 
 
De voorzitter stelt voor om de herziene Statuten vast te stellen. De ALV stemt in door middel van 
acclamatie. 

 

9. Herziening Huishoudelijk Reglement 
 
Met het herzien van de Statuten is het nu ook tijd om het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Hier is 
eveneens gebruik gemaakt van het model van de KNHB. Vincent van Os licht aan de hand van enkele 
keuzepunten toe wat de grootste veranderingen zijn. Als eerste is het nieuwe tenue vastgelegd. Verder is 

er een formele basis gelegd om jeugdspelers geboren tussen 1 oktober en 1 januari de keuze te geven 
om naar een hogere leeftijdscategorie door te stromen. Ook is nu vastgelegd dat opzegging vóór 1 mei 
dient te geschieden. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement geeft meer helderheid over de mogelijkheid 
contributie te laten restitueren. Tot slot is er een optie opgenomen om ouders van jeugdleden te 
verplichten wedstrijden te gaan fluiten. 

 
Michiel Hulshof vraagt of bij de vervroeging van de opzegdatum naar 1 mei het ook mogelijk is om voor 1 
juni een teamindeling te maken? Het gaat hem om een casus waarin pas laat duidelijk werd dat een 
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jongen niet bij een vriendje werd ingedeeld. Harmen Spjikers geeft aan dat teamindeling geen reden voor 
opzegging zou mogen zijn. De timing is om bij de seizoensafsluiting de teamindeling bekend te stellen. 

Patrick van de Langenberg vult aan dat veel opzeggingen juist bij de start van het schooljaar zijn, niet na 
het bekend maken van de teamindeling.  
 
Gilles van der Lans vraagt of de mogelijkheid van een combinatie lidmaatschap bestaat. Marc Lathouwers 
antwoordt dat dit vooralsnog niet is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. De mogelijkheid zal 

komend jaar wel worden besproken en onderzocht. Nu spelen namelijk trainingsleden soms mee met 
teams, wat formeel niet kan. 
 
Eric Lacquet merkt op geen voorstander te zijn van de optie om fluiten van ouders verplicht te stellen. Hij 

roept op voorzichtig te zijn deze optie te lichten. Hij gaat liever uit van stimuleren en belonen. 
 
Leendert van Reeuwijk vraagt of er wordt nagedacht over het rookvrij maken van complex. Vincent van 
Os geeft aan dat dit niet is verankerd in het Huishoudelijk Reglement. Dit is wel besproken in het bestuur, 
maar hierover moet nog een besluit worden genomen.  

 
De voorzitter stelt voor om het herziene Huishoudelijk Reglement vast te stellen. De ALV stemt in door 
middel van acclamatie. 
 

10. Vooruitblik voorzitter 
 
Mark Brants geeft aan dat duurzaamheid het thema is voor de komende jaren. Dit thema speelt op 
verschillende vlakken, van sportiviteit, clubcultuur en accommodatie tot en met financiën. Vooral dit laatste 

vergt veel aandacht. Willen we hockey betaalbaar houden, zullen de inkomsten omhoog moeten. Voordat 
aan een contributieverhoging gedacht moet worden, zijn er verschillende opties: verduurzaming, 
samenwerking met andere partijen, nieuwe doelgroepen aantrekken en een verdere groei van de 
Business Club. Voor de manier waarop we dit willen bereiken is de denkkracht van alle leden nodig, 

beginnend bij de aanwezigen op de ALV.  
 
Aan de hand van een aantal kerngegevens toont de voorzitter aan waar de groei van de vereniging in 
heeft gezeten. En waar we het grootste verloop hebben gekend. Dit resulteert in een opbouw van het 

ledenbestand waarbij de jeugd het merendeel vormt en vrouwen de meerderheid vormen. 
 
Hierop nodigt de voorzitter iedereen uit om zijn of haar gedachten middels Post-Its op een aantal posters 
te plakken. Het bestuur zal deze gedachten meenemen tijdens de jaarlijkse heidag in het begin van het 
nieuwe kalenderjaar. Hierop wordt de vergadering even geschorst om de Post-Its te beschrijven en op de 

posters te plakken. 
 

11. Rondvraag 
 
Mark Brants heropent de vergadering met de rondvraag. 
 

Gilles van der Lans spreekt een groot compliment uit aan het bestuur en de commissies voor de flexibele 
toepassing van de regeling peildatum 1 oktober. Het heeft voor zijn dochter een positief effect opgeleverd. 
Uiteindelijk is er daadwerkelijk sprake van een keuzemogelijkheid, niet iedereen heeft automatisch 
gekozen voor doorstroming naar oudere lichting. 
 

Stijn van der Voort merkt op dat de diversiteit in het bestuur zeer beperkt is. Hij vraagt zich of hoe dit te 
verbeteren is. Mark Brants vertelt dat diverse vrouwen zijn benaderd, maar hier toch van hebben afgezien. 
Het blijft belangrijk om ideeën bij de leden op te halen, diversiteit in het bestuur is dan wenselijk. 
 

Laurens Spijkers neemt mede namens Petra Glaudemans het woord. Hij richt zich tot het oude bestuur en 
vertelt dat het voor hun een leerzame periode is geweest. Ze wensen het nieuwe bestuur veel succes. 
Ook spreken ze hun dank uit aan hun familie, speciaal Gerard & Maartje. Met een medaille danken ze het 
oude bestuur en wensen de nieuwe bestuursleden succes. 
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12. Afsluiting 
 
Mark Brants sluit de vergadering om 21.58 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een 
drankje. 


