
Notulen Algemene Leden Vergadering Hockey Club Dokkum
6 april 2021
Opening om 20:05 uur en sluiting om 21:00 uur.
Digitale bijeenkomst via Zoom.
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1. Opening
Niek: heet iedereen van harte welkom namens het bestuur (Niek is 
voorzitter, Wietske is Penningmeester en Marieke de secretaris). Niek 
geeft ons verdere instructies over het verloop van deze digitale 
vergadering en loopt de agenda puntsgewijs door. De ALV is een 
belangrijk recht van elk lid, we kunnen samen de koers van de vereniging 
bepalen. We willen jullie graag vertellen wat we het afgelopen jaar 
allemaal hebben gedaan en wat er nog in het verschiet ligt. 
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2. Mededelingen van het bestuur
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2. Mededelingen van het bestuur
Marieke: Op dit moment hebben we 188 leden. Een hartstikke mooi aantal 
en er komen nog elke week aanvragen voor proeflessen. Ons verzoek 
voor een lidmaatschap bij de KNHB is ingediend en we wachten nog op 
een akkoord. Op niet al te lange termijn, in ieder geval voor de zomer, 
verwachten we een positief bericht van de bond. Desalniettemin kan de 
jongste jeugd (F en E, dit zijn 5 teams) al mee doen in de competitie 
wanneer deze weer van start mag gaan (indien er versoepelingen in de 
COVID-19 maatregelen komen). Voor deze teams hebben we dan ook al 3 
volledige keeperspakken aangeschaft, zodat ze meteen mee kunnen 
doen. Alle andere teams starten na de zomer in de competitie, voor deze 
teams moeten we nog keeperspakken aanschaffen. Bij het spelen van 
wedstrijden in de competitie hebben we scheidsrechters nodig. Het is bij 
hockey verplicht om vanaf een leeftijd van 16 jaar je 
scheidsrechterskaart te behalen, hierover later meer. Daarnaast staan er 
op deze sheet nog een aantal leuke feitjes opgesomd en vergeet niet: 
aanstaande vrijdag 9 april bestaat HCD een jaar!
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2. Mededelingen van het bestuur
Marieke: De voorlichtingsmiddag over het scheidsrechterschap van 
aanstaande zaterdag 10 april gaat helaas niet door i.v.m. de geldende 
COVID-19 maatregelen. Wel gaat iedereen vanaf categorie B aan de gang 
met de E-learning voor het behalen van de scheidsrechterskaart. Indien 
je in een B team of hoger zit dan kan je je hiervoor aanmelden via het e-
mailadres: arbitrage@hockeyclubdokkum.nl. Het klinkt allemaal wat 
spannend misschien, maar we zullen jullie hier in begeleiden en ook de 
kans geven om er mee te oefenen. 

De club heeft zich aangemeld voor de Grote Club Actie, dit vindt in het 
najaar van 2021 plaats. Verdere uitleg volgt op termijn.
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3. Notulen vorige vergadering

6



3. Notulen vorige vergadering
Marieke: Dit is de eerste ALV van de vereniging dus notulen zijn er nog 
niet. De volgende ALV zal over 7-8 maanden plaatsvinden, na de sluiting 
van het huidige verenigingsjaar.
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4. Commissies en aanstellingen
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4. Commissies en aanstellingen
Niek: Dit is de structuur van de vereniging en Niek loopt de onderdelen 
stuk voor stuk bij langs. 
• De wedstrijdcommissie plant alle wedstrijden in, beheert de 

veldbezetting, heeft contact met KNHB.
• Kascommissie: onderzoekt de balans en de staat van kosten en baten 

en mag het bestuur om toelichting vragen.

Voor bovengenoemde commissies zijn er vacatures die nog gevuld 
dienen te worden (zie volgende sheet). Daarnaast is er nog geen 
sponsorcommissie opgesteld. 
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4. Commissies en aanstellingen
Niek: dit is een overzicht van de vacatures. Mochten er mensen interesse 
hebben om één van deze taken op zich te nemen dan horen we dat graag. 
Zoals je ziet staat er ook een vacature open voor een algemeen 
bestuurslid. We hebben het met ons drieen aardig druk en we zouden het 
fijn vinden als iemand ons met de bestuurlijke taken komt ondersteunen. 
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5. Het vernieuwde Tolhuispark
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5. Het vernieuwde Tolhuispark
Marieke: Wat hebben we allemaal al gedaan? Dit is een chronologische 
volgorde van stappen die we hebben gezet voor het bereiken van ons 
doel: een eigen hockeyveld.
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5. Het vernieuwde Tolhuispark
Marieke: Wat moet er nog gebeuren? Op dit moment zitten we bij de 
gemeente om tafel met Korfbalvereniging de Graneat, Tennisclub 
Dokkum, Dockinga College en Piter Jelles om een samenwerking van de 
grond te krijgen. Een belangrijk fundament voor een toekomstbestendig 
plan. Als de planning verloopt zoals we verwachten, dan hopen we na het 
zaalseizoen, dus in het voorjaar van 2022 op ons eigen veld te hockeyen.
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5. Het vernieuwde Tolhuispark
Marieke: onze prioriteit is het aanleggen van het kunstgrasveld. Zoals je 
op het plaatje kan zien komen er op het veld belijning voor hockey en 
voor korfbal. Dit is bij beide bonden goedgekeurd voor het gebruik van 
het veld in de competitie. 

Vraag: kunnen er ook korfbal- en hockeywedstrijden naast elkaar 
gespeeld worden? Marieke: Ja, dat kan, tot categorie D. Vanaf categorie D 
vinden de wedstrijden op een heel veld plaats, dan is er dus geen ruimte 
meer korfbal. Het vraagt inderdaad een goede wedstrijdsplanning van 
hockey, maar ook van korfbal. 
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5. Het vernieuwde Tolhuispark
Marieke: Er zijn 3 soorten kunstgrasveld waar we uit kunnen kiezen. Een 
waterveld is het meest kostbaar en vraagt ook veel onderhoud. Onze 
voorkeur, en ook die van de korfbal, gaat uit naar een zandingestrooid 
veld.
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5. Het vernieuwde Tolhuispark
Marieke: er is nog ruimte voor een extra kunstrgrasveld van kleinere 
afmeting, een optie die we eventueel op termijn nog kunnen benutten. 
Bijvoorbeeld als korfbalveld, veld voor de jongste jeugd of een 
inspeelveld. Ruimte tot uitbreiding is er. 

16



5. Het vernieuwde Tolhuispark
Marieke: Op basis van de door de leden goed ingevulde enquete is er een 
programma van eisen opgesteld door de accomodatiecommissie. Het 
vormt de basis voor de samenwerking die we tot stand willen laten 
komen. Uit de enquete kwam ook duidelijk naar voren dat wij als 
vereniging positief tegenover een samenwerking met andere 
verenigingen/partijen staan. Daarnaast wil 96% een rookvrije 
accomodatie en willen de meeste leden een groene en innovatieve bouw 
en ontwikkeling van de accomodatie. Het hele programma is te lezen via 
deze link. 
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6. Financien 2020/2021
a. Resultaat tot en met 31 december 2020
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6. Financien 2020/2021
a. Resultaat tot en met 31 december 2020
Wietske: Dit is de balans op 31 december 2020, een overzicht van de 
inkomsten en uitgaven. 
Wat opvalt is dat we een hoge investering hebben van materiaal, logisch 
bij het opstarten van een nieuwe vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de 
aanschaf van sticks, hesjes, hockeybalken. 
Onder trainingsmaterialen vallen bijvoorbeeld ballen en 
hoedjes/pylonnen. Deze post komt jaarlijks terug, ballen raken wel eens 
zoek en hoedjes gaan kapot door gebruik. 
We hebben Peter als hoofdtrainer aangenomen en het grootste gedeelte 
van de trainerskosten gaan naar hem. 
De administratiekosten bestaan uit de inschrijving bij de Kvk, het openen 
van een bankrekening, maar ook het gebruik van Club Collect. 
De kosten voor kleding lijken erg hoog, maar dit zijn de inkoopkosten 
inclusief bedrukking van de shirts die we voor de zomervakantie van 2020 
als actie hebben aangeboden. Door inleg van de leden en de sponsoring 
zijn deze kosten te vereffenen.
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6. Financien 2020/2021
a. Resultaat tot en met 31 december 2020
Wietske: Dit is een grafische weergave van onze inkomsten tot 31 
december 2020. De contributie is onze grootse inkomstenbron, maar 
daarnaast heeft sponsoring ook een groot aandeel.
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6. Financien 2020/2021
a. Resultaat tot en met 31 december 2020
Wietske: Dit is een grafische weergave van onze kosten tot 31 december 
2020. De grootste kostenposten zijn investering van materiaal en 
trainerskosten. De kosten voor kleding in 2020 kunnen worden vereffend 
door de inleg van de leden en sponsoring van de trainingsshirtactie.
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6. Financien 2020/2021
b. Prognose tot en met 30 juni 2021
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6. Financien 2020/2021
b. Prognose tot en met 30 juni 2021
Wietske: Er is begin 2021 een investering gedaan in keeperspakken 
(materiaalkosten) en we hebben wedstrijdshirts besteld (kledingkosten). 
Daarnaast hebben we met Be Quick een contract opgesteld voor het 
gebruik van het veld. De nota voor de huur van dit verenigingsjaar kwam 
in januari binnen, vandaar het eenmalige hoge bedrag. 

Vraag: Wat zit er allemaal bij de huur van Be Quick inbegrepen? Wietske: 
het veld is van de gemeente, daarvoor betalen we de gemeente een 
vergoeding. We betalen Be Quick voor het gebruik van de verlichting, de 
container voor opslag en het gebruik van de wc. 
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6. Financien 2020/2021
b. Prognose tot en met 30 juni 2021
Wietske: een grafische weergave van de verwachte kostenverdeling van 1 
januari tot en met 30 juni 2021.
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6. Financien 2020/2021
b. Prognose tot en met 30 juni 2021
Wietske: Het verachte resultaat op 30 juni 2021 zal 1112,80 euro zijn. Een 
bedrag in de plus, maar het houdt niet veel over. Als beginnende club 
hebben we veel investeringen moeten doen.
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7. Financien 2021/2022
a. Begroting seizoen 2021/2022
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7. Financien 2021/2022
a. Begroting seizoen 2021/2022
Wietske: Dit is een begroting op basis van 180 leden, met de huidige 
contributie. De sponsoring zal op basis van 180 leden wat omhoog gaan. 
Daarnaast komen er nieuwe uitgaven bij zoals de afdracht naar de KNHB 
(per team en per lid). Er zijn nog meer keeperspakken nodig om mee te 
kunnen doen in de competitie. Komend verenigingsjaar  moeten we ook 
gaan betalen voor ons digitale ledensysteem / app, LISA.
Zoals je kan zien heeft de begroting een negatief resultaat. 
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7. Financien 2021/2022
b. Vaststelling van sponsoring en contributiebedragen
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7. Financien 2021/2022
b. Vaststelling van sponsoring en contributiebedragen
Wietske: dit is de verdeling van de sponsorinkomsten voor volgend 
verenigingsjaar, op basis van 180 leden. Meer sponsoren zijn welkom.
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7. Financien 2021/2022
b. Vaststelling van sponsoring en contributiebedragen
Wietske: dit zijn de bij jullie bekende huidige contributiebedragen. 
Gezien we op de begroting met een negatief resultaat eindigden hebben 
we een nieuw contributievoorstel, inclusief de nieuwe KNHB afdrachten. 
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7. Financien 2021/2022
b. Vaststelling van sponsoring en contributiebedragen
Wietske: Dit is een voorstel voor de nieuwe contributie, ingaande bij het 
volgende vereniginsjaar (1 juli 2021). Daarbij hebben we een voorstel 
voor twee soorten kortingen: famieliekorting en termijnkorting. De 
familiekorting houdt in dat vanaf het derde lid er 1 euro korting per 
maand wordt gerekend (12 euro per jaar). Maak je gebruik van de 
familiekorting, dan kun je geen gebruik meer maken van de 
termijnkorting. De termijnkorting houdt in dat je 10 euro korting krijgt als 
je de contributie in 1 keer betaald i.p.v 4 in termijnen. De termijnen zijn 
daarbij ook wat naar voren gehaald: augustus, oktober, december en 
februari.
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7. Financien 2021/2022
b. Vaststelling van sponsoring en contributiebedragen
Wietske: Dit is een overzicht van de contributie indien je later in het 
vereniginsjaar instroomt. Er wordt een korting gerekend, maar het is 
gunstiger om aan het begin van het jaar in te stromen. Zo proberen we 
mensen te stimuleren om aan het begin van het verenigingsjaar lid te 
worden. Dit met het oog op teamindelingen.
De zaalcontributie staat ook dit jaar weer los van de jaarlijkse contributie. 
Deze bedragen zullen ook wat hoger zijn i.v.m. de afdracht naar de KNHB.
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7. Financien 2021/2022
Wietske: dit is de begroting op basis van het nieuwe contributievoorstel. 
Een positief resultaat, maar ook dit houdt nog niet over. Over het 
contributievoorstel zal straks gestemd worden. 
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8. Huishoudelijk regelement
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8. Huishoudelijk regelement
Marieke: Na de start van de vereniging bijna een jaar geleden zijn er een 
aantal dingen veranderd en die willen we graag aan ons huishoudelijk 
regelement toevoegen. De rode letters zijn toevoegingen aan het oude 
regelement. Het betreft de betaling van de contributie met behulp van 
Club Collect. 
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8. Huishoudelijk regelement
Marieke: ook nieuw zijn de commissies die afgelopen jaar zijn ontstaan: 
kascommissie, wedstrijdcommissie, commissie jeugdzaken, 
accomodatiecommissie en arbitragecommissie. Over deze 
toevoegingen aan het huishoudelijk regelement wordt straks gestemd. 
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9. Stemronde
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9. Stemronde
Niek: Geeft uitleg over het verloop van de stemmingen, hierover zijn 
geen vragen.
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9. Stemronde
Niek: 
Wie is er voor de herziening van de contributie van verenigingsjaar 
2021/2022, ingaande op 1 jul1 2021?: 8 personen
Wie is er tegen de herziening van de contributie van verenigingsjaar 
2021/2022, ingaande op 1 jul1 2021?: 1 persoon.

De herziening in de contributie is aangenomen.
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9. Stemronde
Niek:
Wie is er voor de aanpassingen in het huishoudelijk regelement, ingaande 
per 7 april 2021?: 8 personen
Wie is er tegen de aanpassingen in het huishoudelijk regelement, 
ingaande per 7 april 2021?: 1 persoon

De aanpassingen in het huishoudelijke regelement zijn aangenomen.
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10. Rondvraag
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10. Rondvraag
Niek: geeft een korte uitleg over hoe de rondvraag verloopt.

Larissa Hoekstra: Hoe vaak per week moet er worden geoefend voor de 
scheidsrechtercursus, dit in verband met schoolexamens? Niek: Het 
betreft een E-learning, wat je op je eigen tempo op je eigen moment kan 
doen. We hopen daarbij wel op de mogelijk van een samenkomst, zodat 
we met elkaar kunnen sparren en dingen uit kunnen leggen. 
Larissa Hoekstra: Hoe ziet het examen er uit? Niek: Het examen kan 
schriftelijk of digitaal worden afgenomen. Onze voorkeur gaat uit naar 
een schriftelijke afname.

Peter van der Werf: Geeft een aanvulling op bovenstaande vragen. De 
internationale scheidsrechter die we voor aanstaande zaterdag hadden 
uitgenodigd, wil sowieso nog op een ander moment komen wanneer we 
weer een samenkomst mogen plannen. De informatiemiddag zal zeker 
helpen bij het leren en interpreteren van alle regels. We helpen jullie 
daarbij.
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Marieke van Dijk: algemene opmerking: indien je interesse hebt om een 
vacature op te vullen, dan kan je ons via de mail of telefoon bereiken. 
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11. Sluiting
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11. Sluiting
Niek: Bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. De volgende 
ALV zal na het sluiten van het verenigingsjaar plaatsvinden. 
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