
                                                                        

 
 
 
       
Betreft:  Agenda Algemene Leden Vergadering 26 oktober 2020 aanvang 20.00 uur 
 

                    
1.   Opening 
 

John Rams de vice voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering over 
het seizoen 2019-2020. Een bijzondere editie die we vanwege de maatregelen in verband met COVID-19 
voor het eerst in onze 80 jarige geschiedenis online houden. De edities van juni en september hebben we 
geannuleerd in de hoop dat we op een later moment nog samen konden komen, maar omdat een ALV niet 
oneindig uitgesteld kan worden, hebben we besloten nu over te gaan tot deze online vergadering. 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om de microfoon op mute te zetten en de camera uit, mocht u dat nog 
niet gedaan hebben. Direct na ieder agendapunt kunt u een vraag stellen in de chatbox. Wij zullen 
vervolgens de vragen behandelen en indien nodig een gesprek aangaan door uw microfoon op dat moment 
te activeren. 
 
Vanwege het opstappen van Joep van Meurs, zijn Alex Düthmann en ik momenteel dagelijks bestuur van 
Geel-zwart. Vanuit deze rol zal ik het eerste deel van deze vergadering voorzitten. 
 
Afgelopen seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van enkele oud Geel-Zwart leden. 
Overleden zijn de heren Frits van Leur, Peter vd Broek, Harry Driessen en Hans vd Biggelaar Ik vraag om 
een minuut stilte om bij dit verlies stil te staan. 
 

2.   Mededelingen voorzitter/ingekomen post 

Afgemeld voor deze ALV zijn Carla en Hendrik-Jan Scholten, Matthieu van de Mannacker, Cora Doorduyn 
en Ton Scheer. 

Er zijn geen ingekomen stukken die we moeten meenemen in deze vergadering. 

Op de agenda die u ontvangen heeft staat het punt Corona, dit zal gedurende de vergadering enkele malen 
aangehaald worden. Het bestuur wil in ieder geval alle leden bedanken die ondanks de tegenslag die 
Corona geeft toch trouw blijven aan Geel-Zwart. Samen verslaan wij Corona. 

Dit speciale woord van dank willen wij ook geven aan onze sponsoren die ondanks deze financieel 
moeilijke tijden toch trouw bleven aan Geel-Zwart. En complimenten aan de sponsorcommissie. Zonder de 
steun van onze sponsoren zouden wij onze vereniging niet staande kunnen houden. 

Helaas hebben we wel te maken met een teruglopend ledenaantal. We hebben natuurlijk concurrentie van 
andere sporten, het damesvoetbal heeft een enorme groei doorgemaakt en wellicht dat ook Corona 
mensen ervan weerhoudt om hun kinderen voor een teamsport aan te melden. We hebben een commissie 
werven en behouden van leden opgezet die werken aan een plan van aanpak om deze neerwaartse spiraal 
te doorbreken. Goede ideeën van u zijn altijd welkom. 

Voor de overige commissies zijn we continue op zoek naar vrijwilligers, trainers, scheidsrechters, etc. Via 
deze weg doen wij een oproep aan iedereen om zich aan te melden en/of anderen motiveren om dit te 
doen. We kunnen veel hulp gebruiken en vele handen maken licht werk. 

Ten aanzien van de harmonisatie gemeente Meierijstad, kunnen wij u het volgende mededelen. Voor 
iedereen die niet weet waarover dit gaan, begin 2018 werd de nieuwe sportnota van de gemeente 
Meierijstad vastgesteld, waarbij de subsidies en de huurtarieven van sportclubs tussen de drie voormalige 
gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode gelijk werden getrokken. De verschillen in de drie oude 
gemeenten bleken enorm. Met name buitensportclubs in Veghel waaronder Geel-Zwart bleken de dupe van 
die harmonisatie. De gemeente had het voornemen om per 1 juli 2019 het eigendom van de velden over 



ten nemen van de stichting beheer sportfaciliteiten Veghel, de kleedkamers, ook eigendom van de stichting 
worden overgedragen aan Geel-Zwart. Dit harmonisatie proces was eind seizoen 2019/2020 nog niet 
afgerond, we verwachten dit proces voor het eind van dit jaar af te ronden. Als dit proces is afgerond, dan is 
de noodzaak om de stichting in leven te houden er niet meer waardoor deze zal worden opgeheven. 

Inmiddels hebben we veld 2 dat afgekeurd was voor wedstrijdhockey vervangen voor een nieuw waterveld. 
De aanleg van dit veld heeft enkele tegenslagen gekend waardoor de gewenste datum van oplevering niet 
gehaald werd. Gelukkig konden we op 19 september het veld vrijgeven voor trainingen en wedstrijden. Op 
27 september hebben we het veld samen met de stichting beheer sportfaciliteiten Veghel en de gemeente 
Meierijstad officieel geopend. We hebben hier i.v.m. Corona geen groots evenement van gemaakt. Dit is 
jammer, maar helaas in deze tijd de verstandigste oplossing. Namens het bestuur willen wij een speciaal 
woord van dank voor de heer Jan van der Heijden die dagelijks erop toezag dat alle zaken goed afgewerkt 
werden. Als alles meezit zal het veld morgen 27 oktober officieel goedgekeurd worden. 
 
Op 2 oktober jl. heeft Joep van Meurs aangegeven dat hij de voorzitterschap, dat mede door Corona erg 
veel van hem vroeg, niet meer kom combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Ook Bjorn van de 
Struiff gaat vanavond aftreden om een andere functie binnen Geel-Zwart te gaan invullen. Later in deze 
vergadering zal dit nader toegelicht worden. Joep en Bjorn zijn vanavond dus aftredende bestuursleden. 

Onze opleiding tot clubscheidsrechter heeft de laatste jaar een achterstand opgelopen, enerzijds omdat er 
een lichting door een administratieve fout geen oproep hadden gehad, anderzijds omdat we door Corona in 
de lente van 2020 de cursus en examen hebben moeten annuleren. Daarnaast hebben we helaas te 
maken met een behoorlijk percentage kandidaten die voor het examen zakken waardoor we de laatste 
jaren te weinig nieuwe scheidsrechters erbij krijgen. Hierdoor wordt de last niet eerlijk verdeeld over de 
leden waardoor we een beroep moeten blijven doen op de senioren om op zaterdag te komen fluiten. 
Binnen het bestuur hebben we besloten dat examen kandidaten die zakken eenmalig een herkansing 
krijgen, zakken ze dan weer, dan krijgen ze toch de scheidsrechter kaart en gaan ze onder begeleiding van 
de arbitragecommissie wedstrijden fluiten. 

Zijn er vragen over de ingekomen stukken?  Neen er zijn geen vragen. 

3.   Verslag ALV 24 juni 2019 
 

Heeft er iemand inhoudelijk opmerkingen over het verslag van de ALV van 24 Juni 2019? 

Niemand heeft  vragen of opmerkingen , de notulen zijn bij deze goedgekeurd. Lysbeth bedankt voor het 
vastleggen van deze notulen. 

Het verslag van deze ALV zal begin november voor een periode van 2 weken in pdf op de site worden 
geplaatst. 
 



4.   Jaarverslag secretaris 2019/2020 
 

Dit is het jaarverslag van het secretariaat seizoen 2019-2020 en heeft betrekking over de periode van 25 
juni 2019 tot en met eind juni 2020. 
 
De teamindeling die jaarlijks met veel aandacht wordt samengesteld leert ons dat Geel-Zwart het seizoen 
2019-2020 ingaat met 1 G team, 15 jongste jeugd teams, 25 junioren teams, 13 senioren teams, 4 
veteranen en 1 midweek team. 
 
Dit seizoen krijgen we te maken met een opvallende spelregelwijziging. Twee speelhelften werden 
vervangen door vier kwarten. Deze wedstrijdformat is al een aantal jaren in gebruik bij internationale 
competities. Met ingang van 1 januari 2019 zijn deze vier kwarten definitief in de internationale regels 
vastgelegd waardoor deze format voor iedereen geldt. De KNHB neemt deze spelregelwijziging per 1 
augustus 2019 op in haar spelreglement veldhockey. Het scorebord en ook het nieuwe LED bord, dat we 
sinds augustus in gebruik hebben genomen, werden aangepast naar vier kwarten. 
 
Aan de start van het seizoen stond het altijd gezellige familietoernooi gepland, helaas heeft de organisatie 
moeten besluiten om de editie op 25 augustus 2019 niet door te laten gaan vanwege te weinig 
aanmeldingen. Wat gelukkig wel doorging was het A50 toernooi, dit jeugdtoernooi werd gespeeld op 31 
augustus, waarbij de jeugd een drieluik tegen clubs uit Oss, Uden, Boekel, Schijndel en Sint Oedenrode 
afwerkten. 
 
Terug van weggeweest is de Mini’s van de Maand. Dit initiatief is gelukkig na héél veel jaren weer 
opgepakt. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er een jeugdlid in het zonnetje gezet en mag hij/zij van dichtbij 
meemaken hoe het in zijn werk gaat bij de Heren 1 of Dames 1 van Geel-Zwart. De mini’s worden flink in 
de watten gelegd en zo worden alle leeftijdsgroepen met elkaar verbonden en bieden we de jeugd, maar 
ook de ouders een hele leuke middag aan. Als herinnering krijgen ze een mini van de maand shirt met de 
handtekeningen van alle spelers. 
 
Terwijl de meeste leden genoten van de herfstvakantie kregen de spelers van JB2 en MB2 een sportieve 
dag met een herfsttraining en een Glow in the Dark game. Een geweldige dag en zoals bekend draagt 
gezelligheid enorm bij aan de teamspirit. 
 
In november heeft Geel-Zwart samen met de sportraad Meierijstad en de Koninklijke Horeca Nederland 
een convenant ondertekend waarin de afspraken beschreven staan die ervoor zorgen dat er een juiste 
balans is in de belangen van horecaondernemers en sportorganisaties in Meierijstad, één en ander om 
oneerlijke concurrentie te voorkomen. Dit betekend dat we als Geel-Zwart ons beter moeten houden aan de 
opening- en sluitingstijden, want die zijn voor alle sportclubs daarin vastgelegd. 
 
Op 2 november organiseerde onze commissie GROOTS een pannenkoeken dag voor een goed doel. Dit 
jaar werd het centraal pietenbureau in Veghel opgeschrikt door een inbraak, waarbij veel spullen waren 
verdwenen. Om alle Veghelse kinderen toch een onvergetelijk bezoek aan het Pietenbureau te kunnen 
geven waren er veel nieuwe materialen nodig. De opbrengst van deze pannenkoeken dag werd 
geschonken aan het centraal Pietenbureau. 
 
De maand november staat doorgaans ook in het teken van de examens voor clubscheidsrechter, dit jaar 
werd deze voorafgegaan door een proeve van bekwaamheid voor twee clubscheidsrechters die het CS+ 
traject konden afronden. Op 10 november legden zowel Lars van der Doelen als Tom Bouwman deze proef 
met goed gevolg af en werd Geel-Zwart twee CS+ scheidsrechters rijker. Op 19 november slaagde 35 
leden voor het clubscheidsrechter examen. Helaas moeten we ook melden dat het percentage niet 
geslaagden wederom erg hoog was. Wat de reden hiervan is, is moeilijk te zeggen, maar we moeten ons 
allemaal bewust zijn dat fluiten onderdeel is van een hockeywedstrijd en dus ook een verantwoordelijkheid 
van ons allemaal. 
 
November werd afgesloten met een bezoek van Zwarte Piet aan de training van onze jongste jeugd. 
Samen met de pieten hadden de kinderen een gezellige ochtend waarbij natuurlijk genoeg pepernoten 
gesnoept werden. 
 
Tijdens de wintermaanden gingen we de zaal in, dit jaar met 44 teams verdeeld over alle leeftijden. Helaas 
werden wegens slechte weersomstandigheden niet alle competities afgerond. Dit jaar heeft het Marc 
Kennis veel tijd gekost om iedere wedstrijd te voorzien van een scheidsrechter. Dit punt nemen we voor 
aankomend seizoen mee als aandachtspunt. Het zaalseizoen werd voor de teams H3 – MA5 – MB1 – MC2 
– JD1 een succes, deze teams werden kampioen in hun klasse. Het bestuur wil Marc Kennis bedanken 
voor de wederom perfect georganiseerde zaalcompetitie. 
 
Op zaterdag 14 december bestond Geel-Zwart 80 jaar. Dit jubileum hebben we groots gevierd met een 
feest in ons clubhuis waar ruim 300 leden en oud leden een gezellige avond met elkaar hadden. 



Herinneringen werden opgehaald. Gelegenheid discjockeys en de band Yellow Pants sierde de avond op 
met lekkere muziek. Helaas hebben we de overige geplande activiteiten voor het 80-jarig jubileum i.v.m. 
Corona niet door kunnen laten gaan. 
 
Roken en sport passen niet bij elkaar. Daarom is Geel-Zwart per 1 januari rookvrij. Met een rookvrij 
sportterrein dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. We hopen dat al onze leden en 
bezoekers deze maatregelen begrijpen en ondersteunen. Spreek overtreders gerust aan op een nette 
manier. Een gezonde en rookvrije omgeving is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie kon dit jaar helaas geen doorgang vinden. Het clubhuis zat zonder gas 
door een grootonderhoud in de regio. 
 
Op 2 maart hebben de jongens 8E1 een knappe tweede plaats behaald op het landelijke Jongste Jeugd 
Toptoernooi bij hockeyclub Oranje-Rood. Waar in de poulefase nog werd afgerekend met de eerste 
jeugdelftallen van Kampong, Den Bosch, Victoria en Schaerweijde, verloor Geel-Zwart in de finale nipt met 
2-1 van Klein-Zwitserland. Geel-Zwart-speler Mees Hondelink werd winnaar van de shootout competitie op 
het toernooi. Een top teamprestatie van onze jongens, dat beloofd nog wat voor de toekomst. 
 
De keepers coördinator en de TC hebben nauw samengewerkt aan een keepersplan voor Geel Zwart. Dit 
plan omhelst niet alleen het trainingsplan voor de keepers, maar ook het begeleiden van de trainers van de 
teams om de keepers maximaal in te zetten in de reguliere teamtraining. Ook is er gekeken naar een 
inloopprogramma voor keepers, zodat dit aansluit bij het inloopprogramma van de veldspelers. We bouwen 
hiermee aan het verhogen van het niveau van onze keepers. 
 
Begin maart krijgen we als hockeyvereniging helaas ook te maken met de Corona maatregelen. Op 12 
maart wordt er door de bond aangekondigd dat de hockeycompetitie stil komt te liggen tot 6 april. Ons 
geplande hockeykamp voor de jeugd moest worden uitgesteld. Op 22 april krijgen we te horen dat de 
competitie definitief niet meer opgestart zou worden en dat er geen promotie en degradatie zou 
plaatsvinden. Ook werden er geen kampioenen uitgeroepen. 
 
Het bestuur heeft tijdens de coronaweken met hulp van enkele vrijwilligers wat onderhoudswerkzaamheden 
gedaan in de kantine, zo hebben we de tafels voorzien van een nieuwe toplaag, is de TL verlichting 
vervangen voor LED verlichting en hebben we de bedrading in de schakelkast achter de bar compleet 
vernieuwd. Ook de WIFI is opnieuw aangelegd en werd de eerste aanzet gedaan voor nieuwe 
kantinemeubilair wat inmiddels allemaal is geleverd. Helaas hebben we hier nog weinig gebruik van mogen 
maken! 
 
Gelukkig was er ook nog goed nieuws, tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 24 april ontving “onze” Mathieu 
van de Mannacker een koninklijke onderscheiding voor de vele jaren vrijwilligerswerk wat hij met name bij 
Geel-Zwart heeft gedaan en nog steeds doet. Deze onderscheiding is een mooie erkenning voor Mathieu, 
en wij als Geel-Zwart, zijn enorm trots op hem. 
 
In samenwerking met de Gemeente zouden we in mei van start gaan met Walking Sports. Walking Sports 
staat voor plezier, ontmoeten en bewegen. Wekelijks een paar uren sporten op een lager tempo. Vooraf 
samen genieten van een kop koffie en hierna gevarieerde bewegingsvormen. Deze nieuwe sport is 
speciaal voor 55 plussers en vindt iedere donderdag ochtend plaats bij Geel-Zwart. Vanwege Corona 
hebben we de start hiervan uit moeten stellen tot begin september, maar inmiddels weten we dat dit een 
groot succes is geworden en dat er wekelijks ruim 30 enthousiaste ouderen bij ons komen sporten. 
 
 
Op 6 mei kwam er enige versoepeling in de maatregelen waardoor de jongste jeugd en junioren, de 
trainingen weer mochten hervatten. Weliswaar met in achtneming van de inmiddels bekende basisregels. 
Een corona team, afzettingen op de parkeerplaats, poortwachters, allemaal maatregelen om ervoor te 
zorgen dat we als vereniging konden blijven doen wat we graag doen, en dat is hockeyen. Ook bood Geel-
Zwart Educa en BC’67 de ruimte om te komen sporten op ons complex. Deze gastvrijheid en onze aanpak 
werd enorm gewaardeerd door de gemeente Meierijstad en de betreffende verenigingen. De 
verantwoordelijke wethouder Coby van der Pas kwam zelf kijken hoe wij omgingen met de Corona 
maatregelen en was zeer positief over onze aanpak. 
 
Vanaf 18 mei mochten gelukkig ook de senioren de trainingen hervatten. 
 
Gedurende het hele seizoen hebben we veel tijd en energie gestopt in het harmonisatieproces en in de 
voorbereidingen voor de aanleg van een tweede waterveld. Twee processen die een lange tijd in beslag 
genomen hebben en nog steeds nemen, maar waarvan we inmiddels weten dat de afronding hiervan in 
zicht is. 
 



Hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit verslag over het seizoen 2019-2020. Een jaargang waarin 
we helaas te maken kregen met een terugval van ons ledenaantal. Hoewel het merendeel van ons 
ledenbestand nog steeds bestaat uit jeugdleden zien wij een groei in de senioren teams. 
 
Dank u wel voor uw aandacht!  John bedankt voor het maken en voorlezen  van het jaarverslag. 
 
Er is een vraag over het jaarverslag: Komen er nog tegeltjes voor de kampioenen bij de senioren. Ja zeker 
het secretariaat zoekt die uit en gaat hiervoor zorgen. 
 
 
 
 5.   Financieel jaarverslag 2019/2020 

 

Onze penningmeester Alex Düthmann ligt  het financiële jaarverslag toe. 

Opening penningmeester: 
 Periode Aug 19 -jun 20 
 Betreft eigenlijk geen volledig seizoen maar ¾ daar we medio maart zijn gestopt met spelen 
 Hierdoor zijn met name de eindtoernooien en extra hockey activiteiten komen te vervallen wat ook 

invloed heeft op onze kantine inkomsten  voor een groot deel uit contributie inkomsten 68% van totaal 
inkomsten, inkomsten dalen door daling leden aantal. Kantine omzet een daling van 40%, Sponsor, met 
dank aan spoco op peil gebleven en bijna alle s facturen zijn betaald.  Geen inkomsten toernooien en 
minder inkomsten bloedbank, subsidies van gemeente kleine afnamen door minder leden en extra $k uit 
TOGS subsidie overheid. Per Saldo zijn onze inkomsten over afgelopen seizoen teruggelopen met 33K / 
10%. 
 
Uitgaven: 
Door de corona hebben we de laatste maanden van het seizoen kritisch gekeken naar onze uitgave 
patroon. We zijn in contact gegaan met trainers, hebben onze leveranciers benaderd, hebben een regeling 
met KNHB kunnen treffen, hebben gebruik kunnen maken van de NOW bijdrage overheid voor  onze 
contract trainers en hebben daarnaast met Heineken goede afspraken kunnen maken over de voorraad 
bier welke aan de houdbaarheidsdatum zat. Allemaal initiatieven om de onverwachte teruglopende 
inkomsten onder controle te krijgen. 
 
Trainers 
Kosten contract trainers rekening houdend met NOW bijdrage iets lager als vorig jaar. Voor de breedte 
teams wordt gebruikt gemaakt van trainers welke per uur betaald worden en deze hebben de laaste 
maanden gewoon een stuk minder uren gemaakt wat te zien is in de post breedtesport 
 
Gebruikersvergoeding: de bijdrage die we betalen aan Stichting of gemeente van 78K naar 3K gegaan! 
Voorheen huurde we als GZ de velden van de stichting. Zoals in de harmonisatie nota gemeente is 
weergegeven gaat de eigendom vd velden van sticht naar gemeente.  Concreet betekent dit dat we in dit 
seizoen geen afdrachten hebben gedaan aan stichting. Zoals door  John vermeld is helaas de overdracht 
naar de gemeente ook nog niet afgerond, wat betekent dat ook nu  niet betalen aan de gemeente.  
Daarnaast heeft gemeente de huurnota over kwartaal 2 gecrediteerd.-> corona 
 
Onderhoud terrein 
Afbraak tribune, en herinrichting tussen Veld 1 en 2. Dit valt niet binnen de verantwoording gemeente en 
hebben we zelf moeten bekostigen. Met hulp van de firma van de Beeten is er een mooie oplossing en 
hebben we een deel van de kosten kunnen omzetten in een 3 jaren sponsorcontract vooruit betaald. 
Daarnaast zijn we in contact met een aantal sponsoren voor de wederopbouw van een tribune met afdak. 
Meer hierover in de komende weken... 
 
Overige huisvesting kosten 
Kosten gemaakt voor vervanging inventaris kantine en Led plan complete club. We hebben als club ook de 
verplichting om energie te besparen!  Daarnaast regulier onderhoud en aanschaf banken buiten. Eenmalig 
investering interieur was aan vervanging toe naar 18 jaar, inclusief nieuwe tafelbladen en deels nieuwe 
onderstellen. 
 
Overige posten 
Redelijk in balans met voorgaande jaren en begroting 
 
Overall kosten: 



Door met name uitblijven huurkosten en overheidssteun op trainers hebben we terugval van inkomsten 
kunnen opvangen door een zelfde bedrag te besparen op onze uitgaven. Totaal 10% minder kosten en 
overall resultaat geeft een positief saldo. 

Zijn er nog vragen naar aanleiding van dit verslag? 

*Waar wordt die enorme stijging van de post overige huisvestigingskosten door verklaard? We hebben 
gehele clubhuis/kleedkamers laten schilderen, we hebben de kantine opgeknapt (schilderwerk, bar, tafels 
opgeknapt en nieuwe stoelen aangeschaft.) In het gehele gebouw zijn alle lampen vervangen in led 
verlichting. 

Alex bedankt voor dit verslag en de toelichting erop. 

6.   Verslag kascommissie 
 

Dan wil ik nu het woord geven aan de kascommissie, bestaande uit Tom Bouwman, Sjef van der Heijden en 
Laurens van Heeswijk 

Sjef neemt het woord namens de kascontrole commissie: 

Aan: Algemene Ledenvergadering Hockeyclub Geel Zwart en het bestuur van V.M.H.C. Geel Zwart 

 

Veghel, 26 oktober 2020 

Betreft: Verslag Kascommissie “Controle boekhouding Geel-Zwart seizoen 2019-2020” 

Op 14 oktober j.l heeft de kascommissie, bestaande uit Sjef van der Heijden, Tom Bouwman  en Laurens 

van Heeswijk , de boekhouding van het boekjaar 2019-2020, lopend van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2020, 

in aanwezigheid van penningmeester Alex Düthmann, gecontroleerd. 

Uit de controle van de boekstukken en de boekingen daarvan is gebleken dat alles correct en volledig is 

ingevoerd.  Alle stukken, van boekingen tot de balansen, waren overzichtelijk opgeslagen en verwerkt. 

Naast de controle van de boeken en de balansen heeft de commissie meermalen een toelichting gevraagd 

op de diverse uitgaven en lasten. De penningmeester kon alle gestelde vragen adequaat en tot volle 

tevredenheid beantwoorden. Hieruit bleek wederom dat de penningmeester zijn taken serieus neemt en 

grondig en secuur uitvoert. Wij willen dan ook als kascommissie een groot compliment uitspreken over de 

wijze waarop door Alex Düthmann de administratie wordt gevoerd onder deze bijzondere omstandigheden. 

De kascommissie adviseert deze Vergadering het Geel-Zwart bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid van het afgelopen seizoen. 

Getekend door: Sjef van der Heijden, Tom Bouwman en Laurens van Heeswijk 

We bedanken Tom (3jaar), Laurens (2 jaar) en Sjef (1 jaar) voor de controle, en Sjef voor de gedane 
toelichting. 

Aanvullend een speciaal woord van dank aan Tom die na 3 jaar afscheid neemt van de kascontrole 
commissie. Zijn er kandidaten die zich beschikbaar willen stellen om voor een periode van 3 jaar 
plaatsnemen in de kascontrole-commissie, dit is een simpele taak die u slechts één avond in het seizoen 
kost? 

Rob de Laat meldt zich aan als kascommissie lid. Rob alvast hartelijk dank. 

Lid van verdienste 
Voordat we overgaan tot de bestuurswisseling hebben we een vrijwilliger die we per vandaag “lid van 
verdienste” mogen gaan noemen. Het bestuur van Geel-Zwart benoemd tot Lid van Verdienste de heer 
Walter Beks, die 9 jaar bestuurder is geweest, de oprichting van onze stichting heeft gefaciliteerd en de 
afgelopen jaren ondersteuning heeft geboden aan onze huidige penningmeester. Gedurende deze jaren 
heeft hij de nodige tijd en energie gestoken in Geel-Zwart waardoor we vandaag de dag een gezonde en 
bloeiende vereniging hebben. Hiervoor past onze grote erkentelijkheid en dankbaarheid. Vanaf deze plaats 



feliciteren wij Walter Beks en wij hopen nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken. Gisteren 
hebben we Walter de bloemen en het naamplaatje overhandigd. Dit bordje zullen we een keer officieel 
ophangen op het ere-bord in de kantine, als we hiervoor weer de mogelijkheden hebben. 

 
7.   Bestuurswissel 
 

Zoals eerder gezegd stoppen er vandaag twee bestuursleden. Vanaf deze plaats bedanken wij Joep van 
Meurs voor zijn inzet de afgelopen twee jaar als voorzitter van Geel-Zwart.  Afscheid nemen in een online 
vergadering is heel onpersoonlijk. We hebben daarom gisteren met het bestuur afscheid genomen van 
Joep, helaas is hij vanavond niet aanwezig. 
 
Afgelopen week hebben we in het bestuur ook kennis genomen van het vertrek van Bjorn van de Struiff. Na 
een herverdeling van taken heeft Bjorn aangegeven dat hij de tijd voor Geel-Zwart liever besteed aan het 
geven van loopscholingen op het veld, de loopscholing is het stokpaardje van Bjorn en wij als Geel-Zwart 
vinden deze vorm van training heel belangrijk en zijn blij dat hier aandacht aan gegeven wordt. Vanaf deze 
plaats wil ik Bjorn namens Geel-Zwart bedanken voor zijn inbreng in het bestuur het afgelopen jaar. 
 
Als kandidaten hebben zich aangemeld, Johann Fassbender en Patrick van de Vorstenbosch en ik wil de 
Algemene Ledenvergadering vragen of er iemand bezwaar heeft dat deze twee echte Geel-Zwart leden 
zitting gaan nemen in het bestuur? Niemand van de ALV heeft bezwaar. 
 
Dan heten wij Johann en Patrick van harte welkom in het bestuur. Johann en Patrick hebben de laatste 
weken als aspirant lid al meegedraaid in het bestuur. Bij de verdeling van taken is besloten dat Johann de 
nieuwe voorzitter wordt en dat Patrick de portefeuille Jeugd gaat oppakken. Wij wensen Johann en Patrick 
veel succes in hun nieuwe taak. 
 
Ik dank u voor uw aandacht tot nu toe en geef nu graag het woord aan Johann, onze nieuwe voorzitter. 
 
Onzekere winterperiode; 

• Afgelopen + huidig seizoen laten beeld zien dat we desalniettemin een financiële gezonde club zijn. 
COVID-19 raakt ons allemaal en het aanpassingsvermogen van onze club zal wederom op de proef 
gesteld worden naarmate de maatregelen van kracht blijven. 

• Het is nu de tijd om de gehele vereniging te motiveren om gezamenlijk Corona te verslaan, maar ook 
om keuzes te maken wie welke bijdrage gaat leveren. Vele vrijwilligers zijn inmiddels overal inzetbaar 
(denk aan Commissieleden, Trainers & Coronawacht) en onder leiding van Jan van der Heijden is er 
enorm veel werk verzet en zal er in de toekomst wederom een beroep gedaan moeten worden op onze 
leden. 

 
Geel Zwart is een vereniging die Top-hockey & Prestatie-hockey voor iedereen toegankelijk moet blijven 
maken; 

• Doel van onze vereniging is een optimale sport/plezier verhouding waarbij eenieder graag zijn of haar 
bijdrage wil en kan leveren. 

• Technische hockey ondersteuning i.c.m. loopscholing & keeperstraining zal opnieuw ingericht worden. 
Maar ook de aansturing van alle scheidrechters en de verantwoordelijkheid die iedere scheidrechter 
heeft gaan we optimaliseren. 

• Hockey doen we samen en doen we te allen tijden vanuit ons GROOTS motto: 
o Wij gedragen ons Gastvrij 
o Wij zijn Respectvol voor elkaar 
o Wij houden de club Opgeruimd 
o Wij zijn Ontzettend trots op Geel-Zwart 
o Wij zijn Tegen geweld 
o Wij gedragen ons Sportief naar tegenstanders, scheidsrechter enzovoorts 

• De MB Hockey clinic met 258 deelnemers afgelopen vrijdag & zaterdag is een mooi voorbeeld van een 
vereniging die niet bij de pakken gaat neerzitten maar daadkrachtig alternatieven voor haar leden 
creëert. 

 
De accommodatie is/wordt momenteel klaargemaakt voor de komende jaren; 

• Het beheer en behoud van onze faciliteiten is een speerpunt. De komende maanden gaan we bekijken 
of Facilitair / BAC een afzonderlijke bestuursactiviteit moeten worden. 

• Zaalhockey in eigen beheer is de grote wens voor seizoen 2022-2023. Hierbij valt te denken aan een 
eigen multifunctionele ALU-hal. 

 
Kortom: laten we de Corona-tijd gebruiken om alles op en rond de hockeyvelden te optimaliseren. 
Desgewenst team-indelingen & begeleiding aan te passen, met als doel een fantastische herstart. 

Zijn er op dit moment nog vragen? Neen geen vragen. 



8. Plannen en Begroting 2020/2021 

Johann geef nu het woord aan onze penningmeester Alex Düthmann voor de begroting. 

INKOMSTEN: 
 
Contributie: 
Leden van 818  naar 779, geen contributie verhoging als tegemoetkoming Corona 
 
Opbrengst Kantine 
Begroting gemaakt in juli echter hebben een paar weekend goed gedraaid en weten niet wat de rest van 
seizoen gaat brengen, zeker niet het resultaat zoals in begroting 
 
Sponsor , redelijk stabiel, wel afhankelijk Volvo club bonus 
 
Een paar punten waar wij naar streven: 

• Handhaving huidige sponsoren en sponsorinkomsten 

• Sponsoruitingen bij velden en clubhuis up-to-date houden en zorgen voor representatieve uitstraling 
hiervan, alle doeken op veld 2 zijn vervangen en waar nodig ook op andere velden 

• Wellicht is het nog verstandig op de Volvo-actie nog eens tijdens de ALV onder de aandacht te brengen 
en ervoor te zorgen dat dit bij de hele club bekend wordt !! 

 
TOGS bijdrage : 
Op dit moment geen extra subsidie maatregelen bekend vanuit overheid dus op 0 gezet 
 
Inkomsten toernooien , 
Verwachting is dat we ook dit jaar geen inkomsten hieruit zullen krijgen door sluiting horeca faciliteiten GZ 
 
Verhuur 
Ervan uitgaande dat we Bloedbank mogen blijven ontvangen zullen deze inkomsten in lichte verhoging 
laten zien. Dit is wel afhankelijk van RIVM maatregelen in onze regio 
 
Per saldo zullen onze inkomsten dit jaar verder dalen met weer zo’n 10% van 319  287K we zullen dus 
ook dit jaar weer echt op de uitgaven moeten gaan letten 
 
UITGAVEN: 
 
NOW-  verwachting is geen bijdrage van overheid 
 
Huisvestingskosten – schilderwerk is reeds afgerond voor de complete pand en kan weer zeker 8 jaar 
mee. Vervanging keuken apparatuur even stilgezet in afwachting van verdere impact Corona. Apparatuur is 
zeker 18 jaar uit en deels aan vervanging toe. Daarnaast ook niet echt energiezuinig. 
 
Afhankelijk van Corona maatregelen overheid is het plan de kosten gelijk te houden met vorig jaar wat een 
overal resultaat van -14K levert. 
 
Grote onzekere is wanneer we weer open kunnen met kantine en weer kunnen hockeyen. Daarnaast 
afhankelijk wat gaat de gemeente doen met huurpenningen en gaat overheid nog een potje subsidie open 
trekken. 
 
Zoals jullie kunnen zien staan we er op zich prima voor als GZ en gaan we dit jaar zeker de schade 
proberen te beperken. Wel is belangrijk dat we ledenaantal op peil houden en onze sponsoren aan ons 
blijven binden. 
 
Dank voor uw aandacht 
Alex 

Zijn er nog vragen naar aanleiding van deze begroting? 

*Ja de NOW regeling was toch gekoppeld aan de omzetdaling, hoe kan de club dan NOW hebben gehad? 
Alex legt uit dat de omzet van de kantine enorm is terug gelopen, vandaar dat we in aanmerking kwamen 
voor de NOW regeling. 



*Zijn er al plannen voor de tribune te vervangen? Ja we zijn druk in gesprek met aantal sponsoren en het 
idee is ontstaan om de oude luifel van de blauwe kei of de overkapping van Vanderlande tussen veld 1 en 2 
te gaan plaatsen. Wordt vervolgd. 

*Hoe gaan we verder met hockey tijdens de corona? We wachten de pers conferentie af en volgen  de 
richtlijnen van het RIVM / Gemeente/ KNHB. 

*Gaan we dit jaar ook weer een plaatjes boek doen? Neen dit jaar niet. 

*Wat zijn de inkomsten van de actie help je cluppie? – antwoord 870 euro.. 

8.  Vaststellen contributie 2020/2021 

De contributies blijven dit jaar gelijk aan vorig seizoen. 
 
Contributie seizoen 2020-2021 
Senioren € 323,00 
Jong Senioren € 303,00 
Junioren A & B € 281,00 
Junioren C & D € 247,00 
Junioren E8 € 209,00 
Junioren E6 € 176,00 
Junioren E3 € 161,00 
Benjamins € 120,00 
Funkey Hockey €   79,00 
G-hockey € 141,00 
Midweekhockey € 152,00 
Recreanten € 152,00 
Niet spelende leden € 103,00 
Vriend van Geel-Zwart €   30,00 
Toeslag zaal senioren/team € 225,00 
Walking sport                                                     €   95,00 
 
Eerstelijns junioren (D1, C1, B1, A1) en senioren (D1 en H1) krijgen een toeslag van € 60,- op 
bovengenoemde contributie. 
 
Walking sport leden zijn nieuwe inkomsten en worden gefactureerd om het moment dat er meer 
duidelijkheid is wanneer we weer kunnen hervatten. 
 
De vergadering gaat akkoord met de bovenstaande voorgestelde contributie.. 
 
Zijn er nog vragen? 
 
*Moeten we contributie gelden aan de KNHB terugbetalen/ krijgen we geld terug ivm corona?  Betaling aan 
KNHB blijven gewoon doorlopen tot op heden geen kortingsregeling bekend. 
 
*Wordt er nagedacht over ludieke acties die geld opbrengen voor de club? Alle ideeën mogen gemaild 
worden naar het secretariaat@geel-zwart.nl . Wij staan overal voor open. 
 
*Is het een idee om op het grasveld tussen kantine en 8-tal veld een paddelbaan aan te leggen? Johann 
legt uit dat op die plaats indien de ALU past daar te plaatsen. Zodat we in de zomer een overdekt terras 
hebben en in de winter een hal. 

 
10. Rondvraag 

 
*Wat is de status van het speeltuintje? Het oude toestel is voorlopig terug geplaatst. Heren Veteranen 
teams pakken dit verder op om mogelijk uit te breiden. 
 
*Was is de sluitingstijd voor de midweekhockey op donderdag avond? We sluiten om 00.00 uur zoals in het  
convenant Meierijstad staat. 
 
*Waarom zijn we /mochten we afgelopen start seizoen pas zo laat starten met trainen? Deze keuze is 
gemaakt door het bestuur omdat we het niet corona proef geregeld konden krijgen. Nu hebben we de en 
ervaring. 
 

mailto:secretariaat@geel-zwart.nl


*Hebben alle teams recht op een trainer? Ja alle teams hebben recht op een trainer. We doen ons best om 
die ook voor alle teams te vinden. 
 
Johann bedankt iedereen voor zijn/haar digitale aanwezigheid vanavond. 
              


