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Rosmalen 
Opgericht 31 januari 1968 

 
  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 
Maandag 5 november 2018, aanvang 20.00 uur 

  
Aanwezig  
 
Frank Verhees, Norbert Storm, Peter Neefs, Peter de Keijzer, Jaap Postma, Gilles van der Lans, Raymond 
Pieterse, Rogér Derksen, Wieger Pollmann, Edsard Kok, Olivia Frijns, Annemarie Pollmann, Leendert van 
Reeuwijk, Gérard Glaudemans, Danielle Manie, Patrick Steijger, Matthieu Opdam, Hannah van Tartwijk, Ron 
Geurts, Maryse Trommelen, Eric Mulders, Jan van Eijk, Eric Lacquet, Angeline Lacquet, Albert Venemans, 
Michael van Nielen, Frank de Geus, Claire Minderhout, Maartje Mols, Léonie van der Rijt-van Creij, Theo 
Baten, Lindsay van den Dungen, Céline Telders, Arianne Kreggemeijer, Suzette Brants, Ingeborg van den 
Wittenboer, Albert Hamelers, Patrick van de Langenberg en Sanne van der Poel. 
 
Afwezig met kennisgeving 
 
Marc van der Voort, Jan Pennings, Cor ten Donkelaar, Carolien Hermans, Roderick Popelier. 
 
Bestuur 
 
Mark Brants (voorzitter), Harmen Spijkers (portefeuille hockey), Petra Glaudemans (portefeuille hockey), 
Davy van der Veeken (penningmeester), Laurens Spijkers (bestuurslid vrijwilligerscoördinatie en -beleid) 
en Erik van Peursem (secretaris). 
 
1. Opening 
 
Met enige vertraging omdat de techniek het laat afweten, opent Mark Brants de Algemene Ledenvergadering 
en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Afzeggingen van vijf personen zoals vermeld onder Afwezig met kennisgeving. Er zijn geen volmachten 
ontvangen. 
 
Mark Brants licht toe dat afscheid is genomen van Andy Vugts en dat hiervoor een negatieve aanleiding was. 
De door het bestuur ondernomen actie was in het belang van de vereniging. De horeca is de komende 
weken gewaarborgd. 
 
Verder geen mededelingen of ingekomen stukken. 

 
3. Notulen Algemene ledenvergadering van 2 oktober 2017  

 
Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 
2 oktober 2017, zodat deze ongewijzigd worden aangenomen en vastgesteld. 
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4. Terugblik en vooruitblik 
 
Terugblik 
 
Afgelopen seizoen hebben we het 50-jarig bestaan van MHC Rosmalen gevierd. Dat begon op 31 januari 
2018, de datum van oprichting van de vereniging, met een diner voor ereleden en leden van verdienste. Een 
zeer geslaagde avond. Vervolgens hebben er diverse activiteiten tijdens het Pinksterweekend 
plaatsgevonden. 
 
Ook hebben we veld 5 kunnen realiseren samen met de gemeente. Daardoor is het ledental inmiddels 
gegroeid naar ruim 1.350 leden en hebben we de wachtlijst kunnen verkleinen. Met de realisatie van veld 5 
is ook de veldverlichting van veld 1 aangepast en omgezet van conventioneel naar led. Dit past in onze 
duurzaamheidsambitie. 
 
Sportief konden we 17 teams huldigen voor hun kampioenschap. Daarvan waren 5 teams kampioen in de 
herfst-, 5 in de zaal- en 7 in de lentecompetitie. D1 werd kampioen en promoveerde naar de eerste klasse. 
Omdat H1 zich wist te handhaven na play-outs spelen we dit seizoen voor het eerst met beide eerste teams 
in de eerste klasse. Speciale vermeldingen waren er voor MA1 (vierde van Nederland in de Super A), JD1 
en MC6 (kampioen van Zuid-Nederland) en JC1 (dat vier spelers levert in de selectie van Zuid-Nederland). 
 
Daarnaast hebben we veel andere zaken kunnen realiseren, zoals de opzet van een keepersschool, 
AED-cursussen en EHBSO, hebben we een Verenigings Arbitrage Plan (VAP) vastgesteld, hebben we twee 
bondsscheidsrechters in opleiding en meerdere CS+-scheidsrechters, is de Business Club in een jaar 
gegroeid naar 45 leden, hebben we een nieuwe clubapp, een hockeyplaatjesactie, hadden we diverse 
succesvolle evenementen (waaronder dit jaar en volgend jaar het NK reserve hoofdklasse), hebben we een 
VOG-beleid en twee vertrouwenscontactpersonen en heeft het ledentevredenheidsonderzoek niet alleen een 
positief oordeel, maar ook waardevolle feedback opgeleverd. Maar vooral hebben we met z’n allen veel 
hockeyplezier beleefd. 
 
Daarna volgt een vooruitblik 

Vooruitblik 

Het uitgangspunt voor het beleid in het nieuwe seizoen is consolidatie. We gaan op zoek naar extra mensen 
om alle taken goed uitgevoerd te krijgen. Door een fiscale wijziging gaat de rol van de SKR mogelijk 
veranderen. Ook kijken we naar een betere scheidsrechtersplanning, vergroening van onze accommodatie, 
plan voor de werving van bepaalde doelgroepen (waaronder jongens) en respectvol gedrag langs de lijn. Er 
is een camerasysteem van 360 sports intelligence voor veld 1 aangeschaft. Op 9 januari aanstaande vangen 
de werkzaamheden aan, zodat het systeem in de tweede seizoenshelft kan worden gebruikt. 
 
5. Financiën 
 
Davy van der Veeken gaat achtereenvolgens in op het gerealiseerde resultaat over het seizoen 2017-2018, 
de gerealiseerde balans per 30 juni 2018 en de begroting voor het seizoen 2018-2019. Vervolgens komt de 
kascommissie nog aan het woord. 
 
Realisatie resultaat 2017-2018 
 
Davy van der Veeken geeft aan dat er dit seizoen veel tijd is geïnvesteerd in de begroting en de discipline 
daaromtrent. 
 
Over het seizoen 2017-2018 is een positief resultaat gerealiseerd van afgerond € 11.000,-. 
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Realisatie balans per 30 juni 2018 
 
De kortlopende schulden zijn per 30 juni 2018 fors afgenomen ten opzichte van 30 juni 2017. Dit hield vorig 
jaar verband met de verbouwing van het clubhuis. 
 
De voorziening van € 12.500,- is gevormd voor toekomstige vervangingen/onderhoud van het clubhuis. 
 
Begroting seizoen 2018-2019 
 
Davy van der Veeken licht diverse posten van de begroting toe.  
 
De begroting wordt opgebouwd vanuit de verschillende portefeuilles. Elke portefeuillehouder is 
verantwoordelijk voor zijn eigen budget en de begrotingsdiscipline is daardoor toegenomen. De focus is 
gericht op het genereren van positieve cashflow. Deze verbetert steeds meer. 
 
De begroting is sluitend. Belangrijk daarbij is dat de club verder kritisch op kosten is en blijft. 
 
Kascommissie 
 
Dorrie de Rouw, Gijs Bolsius, Maryse Trommelen en Leendert van Reeuwijk hebben de kascommissie over 
het seizoen 2017-2018 gevormd.  
 
Maryse Trommelen neemt namens de kascommissie het woord. 
 
De kascontrole van MHC Rosmalen is dit jaar niet gecombineerd met de kascontrole van Stichting Kunstgras 
Rosmalen (SKR). De kascommissie heeft wel voldoende inzage gehad in de cijfers van SKR. 
 
Zij geeft verder aan, dat de begrotingsdiscipline is verbeterd. Er is gestructureerd gewerkt vanuit de 
portefeuilles binnen het bestuur. Dit seizoen zijn enkel positieve financiële verrassingen vastgesteld. De 
vereniging heeft meer vet op de botten. De liquiditeitspositie per 30 juni 2018 was laag, maar dit betrof een 
momentopname. 
 
De kascommissie wenst de penningmeester te complimenteren voor zijn werkzaamheden van het afgelopen 
seizoen. De administratie heeft op gestructureerde wijze plaatsgevonden, waardoor de cijfers en jaarstukken 
zeer eenvoudig te controleren waren. Het gebruik van E-boekhouden is transparant en duidelijk. 
De kascommissie adviseert de leden de jaarrekening 2017-2018 zonder voorbehoud goed te keuren en de 
penningmeester en het bestuur decharge voor het afgelopen seizoen gevoerde financiële beheer en beleid 
te verlenen. Vervolgens keurt de vergadering de jaarrekening goed en verleent het bestuur decharge. 
 
De kascommissie maakt nog een aantal opmerkingen.  
 
De begroting 2018-2019 is strak, maar realistisch en haalbaar. De financiële positie van MHC Rosmalen is 
gezond. 
 
De goede samenwerking tussen MHC Rosmalen en SKR is zeer wenselijk.  
 
Tot slot worden Dorrie de Rouw, Maryse Trommelen, Gijs Bolsius en Leendert van Reeuwijk tot leden van 
de kascommissie voor het seizoen 2018-2019 benoemd.  
 
6. Bestuurswisseling 
 
Davy van der Veeken en Erik van Peursem treden af als penningmeester respectievelijk secretaris. 
Na dankzegging voor hun werkzaamheden worden zij tot leden van verdienste benoemd en nemen een 
prachtig boeket in ontvangst.  
 

3 
 



Patrick van de Langenberg heeft zich kandidaat gesteld voor de vacante positie van penningmeester. De 
vergadering gaat unaniem akkoord met zijn benoeming. Hij neemt de felicitaties door middel van een 
applaus in ontvangst en neemt plaats achter de bestuurstafel. De vacature van secretaris wordt tijdelijk 
binnen het bestuur waargenomen door Petra Glaudemans. Het bestuur geeft aan bezig te zijn met het 
vinden van een opvolger en geeft aan dat hiervoor een kandidaat in beeld is. Het bestuur krijgt het 
vertrouwen van de ALV om in de opvolging van Erik van Peursem te voorzien. 
 
7. Rondvraag 
 
Gilles van der Lans heeft een aantal vragen: 
 

- de groep trimhockeyers is sterk gegroeid en groeiende. Er worden door twee groepen 
wedstrijden gespeeld. De vraag wordt voorgelegd of een tweede avond opportuun zou zijn. 
Harmen Spijkers zegt toe het binnen het bestuur te bespreken, ook met het oog op de 
veldcapaciteit; 

- de handdroger op het herentoilet kan zijns inziens echt niet meer. Wordt hieraan gewerkt? Mark 
Brants geeft aan, dat dit de aandacht van het bestuur heeft; en 

- is de “1 oktober-regel” met betrekking tot het doorschuiven van de jeugd te heroverwegen? En 
kan die heroverweging vervolgens worden toegelicht, ongeacht de uitkomst? Harmen Spijkers 
licht de regel toe. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Belangrijk is zorgvuldige beoordeling, 
communicatie en transparantie. 

 
Raymond Pieterse vraagt naar het cashless/contactloos betalen. Mark Brants geeft aan, dat het bestuur, 
mede gezien het vertrek van Andy Vugts, de komende maanden aan een nieuwe visie op de horeca gaat 
werken. Daar zal dit punt, alsmede de aanschaf van een tweede pinapparaat, in worden meegenomen. 
 
Frank de Geus gaat in op de scheidsrechters. Hun werkzaamheden zijn uiteraard van groot belang. Thans is 
er een moeizame invulling van scheidsrechters in het weekend. Is er een modus te bedenken om meer 
scheidsrechters te rekruteren? Petra Glaudemans geeft aan, dat dit inderdaad problematisch is en een punt 
van aandacht is. Patrick Steijger geeft aan, dat de senioren zowel op zaterdag als zondag volgens het 
VerenigingsArbitragePlan ingezet zouden moeten worden. 
 
Eric Lacquet vraagt aandacht voor de breedtesenioren. Dit is een belangrijke groep voor de vereniging, 
onder andere voor baromzet en vrijwilligersfuncties. Moeten deze teams niet beter worden gefaciliteerd? 
Harmen Spijkers geeft aan dat de begeleiding van Jong H1, Jong D1 en Jong D2 binnen het bestuur als 
aandachtspunt zal worden meegenomen. 
 
Frank Verhees vraagt of er iets wordt gedaan aan het rookvrij maken van het sportpark? Mark Brants geeft 
aan, dat dit een gezonde ambitie is, maar dat er nog geen beleid is. Het bestuur neemt dit punt mee. 
 
Patrick Steijger vraagt zich af of H1 niet meer kernspelers uit eigen gelederen zou moeten hebben. Harmen 
Spijkers geeft aan dat het probleem, zoals bij vele andere verenigingen, is dat jeugd gaat studeren en 
Rosmalen verlaat. Voorts is het niveau van de jeugd niet altijd van voldoende niveau om in H1 te spelen. Dit 
staat overigens al jaren hoog op de agenda bij het bestuur. 
 
Verder spreekt Patrick Steijger zijn waardering uit voor het bestuur en wat zij het afgelopen jaar weer 
gerealiseerd heeft. Een applaus van de vergadering volgt. 
 
8. Afsluiting 
 
Mark Brants sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. 
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