21-6-2018
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van MHCUdenhout
1.Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor alle aanwezigen. Voor het eerst sinds lange
tijd is het vereiste quotum van 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig en kan de vergadering
worden voortgezet. De voorzitter begint met een mededeling dat het bestuur nog steeds dringend
op zoek is naar een bestuurslid / secretaris en dat wanneer deze functie niet wordt ingevuld er een
extra vergadering voor het volgend seizoen zal worden ingepland. In een uiterste situatie zal het
bestuur genoodzaakt zijn om haar functie neer te leggen.
2. Ingekomen stukken: Afmelding ontvangen van Hans Winkel en een terugkoppeling op het verslag
van de vorige ALV.
3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
De notulen zijn akkoord met 1 aanpassing (Toelichting op het nieuwe veld is gedaan door Hans Wolfs
ipv Hans Winkel). Met dank aan de secretaris voor het opstellen.
4. Vaststellen van de financiële jaarstukken van het af te sluiten verenigingsjaar, verslag van de
kascontrolecommissie, vaststelling van de balans en de jaarrekening, decharge van de
penningmeester. Vaststelling van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, benoeming
nieuwe kascontrolecommissie
De penningmeester geeft toelichting op de jaarstukken:
Het aantal leden is stijgende. Wel zijn er in verhouding steeds meer jeugdleden dan senioren. Er is
een ruim bedrag aan huur overgemaakt aan SSPU, waardoor het lijkt of er een klein verlies is
gedraaid, maar in feite is er een positief resultaat. Rabobank heeft zijn sponsoring voortgezet.
Na de presentatie van de jaarstukken wordt door de vergadering decharge per acclamatie verleend
van de penningmeester.
Henk van Gulik en Pascal Arens hebben de financiële boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd.
Voor het komende seizoen stellen Pascal Arens en Jeroen Biemans zich beschikbaar voor de
kascontrole, waarvoor dank. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de
contributie voor het nieuwe jaar.
De voorgestelde begroting wordt unaniem geaccepteerd door de leden.

5. Verslag afgesloten verenigingsjaar, bespreking van bestuursbeleid en decharge van het bestuur
De secretaris leest het verslag voor van het afgesloten verenigingsjaar:
MHCUdenhout, jaarverslag 2017-2018
o Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar is voor het bestuur een jaar van nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en en het
invullen van openstaande vacatures geweest. In totaal heeft het bestuur 8 keer officieel vergaderd
en 8 vacatures ingevuld. Alleen de vacature van secretaris is nog niet ingevuld.
o Nieuws uit de commissies
o

Activiteitencommissie: De enthousiaste aanpak, die vorig jaar onder leiding van
Alette is opgepakt, is dit jaar goed voortgezet met ondersteuning van een aantal
vrijwilligers (Monique de Kort, Annemieke vd Leur en Chantal Schoonus). Het bakken
en verkopen van de lekkernijen loopt nog steeds goed. Er zijn het afgelopen seizoen
verschillende activiteiten georganiseerd, die ieder seizoen terugkomen zoal disco,
zwarte pietentraining, hockeykamp en huldiging van de kampioenen etc. Daarnaast
zijn er ook nieuwe activiteiten georganiseerd, waaronder een zeer goed bezochte
bingo (nogmaals dank aan de sponsoren van de prijzen). Sinds kort is de
activiteitencrew ook te herkennen aan de blauwe shirt met daarop Activiteitencrew,
zodat de kids weten bij wie ze moeten zijn tijdens de activiteiten.
De activiteitencommissie staat open voor allerlei suggesties en ideeën en heeft
hiervoor een brievenbus neergezet in de hal, waar ideeën en suggesties kunnen in
kunnen worden gedaan . Mocht je interesse hebben in de activiteiten commissie dan
kun je altijd contact opnemen met Alette (activiteiten@mhcudenhout.nl) en alle hulp
is welkom. Ook een dankjewel voor alle vrijwilligers die bij de activiteiten hebben
geholpen want zonder hulp had dit nog georganiseerd kunnen worden.

o Wedstrijdsecretariaat: Het stokje van het wedstrijdsecretariaat is vorig jaar
overgedragen aan Oetske van Asten. In het begin was het best lastig om de planning
goed te krijgen op welk veld de teams het beste konden spelen, maar dat is nu
helemaal duidelijk. Het afronden van wedstrijden in Lisa door coaches en
scheidsrechters bleek een aandachtspunt. Zeker wanneer het niet gelijk duidelijk is
wie heeft gefloten. Na een bericht hierover (met tevens de gevolgen voor de club) is
dit enorm verbeterd. Chapeau!
In afstemming met de arbitrage en de TC zal voor het komende seizoen er nog meer
worden gelet op het goed informeren van beginnende scheidsrechters.
Oh ja en er is dit seizoen een rode kaart gevallen.
Door een te grote belasting ivm werk en studie, moet Oetske helaas stoppen met het
wedstrijdsecretariaat. Gelukkig is er een goede opvolger voor haar gevonden in de

vorm van Lia Vromans. Oetske blijft gelukkig wel bij de club betrokken en zal
plaatsnemen in het Algemeen Bestuur, zonder dagelijkse verplichtingen.
o Materialencommissie: Onder leiding van Bart de Rijt worden de materialen voor de
club goed beheerd. Wel heeft hij zijn zorgen geuit over het zorgvuldig omgaan met
de materialen door de teams. Op dit moment wordt gekeken hoe ,vanaf volgend
seizoen, deze verantwoordelijkheid het beste bij de teams kan worden neergelegd.
o Zaalcommissie: Afgelopen zaalcompetitie was een groot succes, er hadden zich maar
liefst 15 teams ingeschreven (een record, 12 elftallen en drie achtallen) waaronder
dit jaar weer een senioren team (heren) en ook een jongenselftal. Daarnaast was er
dit jaar voor het eerst een zaalhockey competitie voor de achttallen waar drie teams
aan hebben meegedaan (twee meisjes- en een jongensteam) en speelden in
vierluiken. De eerste vergadering voor het nieuwe zaalhockey seizoen is al weer
geweest en binnenkort kunnen de leden weer een mail ontvangen om zich op te
geven voor de zaalhockey 2018-2019 omdat de teams in september weer aan de
bond opgegeven moeten worden.
Misschien ook goed om te vermelden dat de Roomley gaat verbouwen maar dat de
wedstrijden gewoon door kunnen blijven gaan, wel kan de kans bestaan dat de
omkleedruimtes in een container buiten komen.
o Barcommissie: het is weer een goed jaar geweest voor de barcommissie. Helaas
hebben een aantal leden aangegeven hun functie na dit seizoen neer te leggen. Na
een bel actie onder de leden zijn gelukkig alle functies voor barcoördinator met
ingang van volgend seizoen weer ingevuld. Wel zijn wij nog op zoek naar 2 nieuwe
wasmannen/vrouwen.
o Arbitragecommissie: Dit jaar hebben 9 leden hun scheidsrechterskaart gehaald. Op
dit moment hebben wij 106 scheidsrechters, maar het blijft lastig om voor alle
wedstrijden scheidsrechters te vinden. De top 4 van scheidsrechters die de meeste
wedstrijden hebben gefloten is: Martijn van Kekem, Sanne van Kekem, Maud Kabalt
en Pim van Riel. Dit seizoen is er ook een speciaal A+ pool opgestart om een aantal
scheidsrechters persoonlijk te begeleiden door Michael Hoppenbrouwers. Wij hopen
hier volgend jaar weer een nieuwe pool mee op te kunnen starten.
o Communicatiecommissie: Een goed geoliede machine die snel berichten plaatst en zo
leden goed op de hoogte houdt. Het afgelopen jaar is de website vernieuwd en is
Chantal Vortenbosch druk bezig geweest met de social media hulp. Ook is er
tegenwoordig de mogelijkheid om foto's voor het fotoalbum te sturen naar
fotoalbum@mhcudenhout.nl
o Sponsorcommissie: Het afgelopen jaar heeft Ron Kabalt naast zijn
penningmeesterschap ook een aantal taken voor de sponsoring opgepakt. Door
tijdsgebrek konden niet alle plannen worden opgepakt. Daarom zijn wij heel erg blij
met Ilse Coehorst die vanaf het komende seizoen zich voor de sponsorcommissie wil
gaan inzetten.

o G-hockey commissie: We hebben op dit moment 12 G-leden welke iedere woensdag
trainen en maandelijks meedoen aan de competitie. Daarnaast doen we aan een
aantal toernooien mee. Qua begeleiding zijn we nog op zoek naar een aantal
jongens, meiden die Nannet kunnen ondersteunen bij de trainingen. Begin juni zijn
de G-hockeyers in het nieuw gestoken: iedereen heeft een nieuw wedstrijd tenue
ontvangen. Idee is om tijdens de eerste thuiswedstrijd van H1/D1 van het nieuwe
seizoen een activiteit voor de G-hockey te organiseren. De nieuwe pakken zullen dan
ook worden gepresenteerd. Doel is ook dat er wat meer interactie (betrokkenheid)
vanuit de andere teams met de G-hockey komt.
o Technische Commissie: We kijken tevreden terug op afgelopen seizoen. Zowel in de
herfstcompetitie als in de lentecompetitie zijn de nodige teams kampioen geworden.
De MA1 heeft na het kampioenschap in de herfstcompetitie in de lentecompetitie in
de 1e klasse gespeeld en heeft zich daar goed geweerd. De MD1 greep in de
lentecompetitie net naast het kampioenschap in de 2e klasse. De eerste teams van
Udenhout draaien bovenin mee in de 3e klasse.
We zijn er weer in geslaagd voor alle teams 2 trainingen te organiseren. Dit wordt elk
jaar lastiger. Daarnaast valt de deelname aan trainingen soms tegen, naarmate de
meiden ouder worden. Dit is een aandachtspunt voor volgend seizoen in relatie tot
het aanbieden van 2 traingen. De ondersteuning vanuit Geert Coret heeft afgelopen
jaar weer goed gewerkt en de samenwerking wordt ook komend seizoen
gecontinueerd. Helaas gaat het bijwonen van trainingen door Geert niet lukken.
Voor de junioren jongensteams zijn we in het voorjaar gekomen tot een
samenwerking met Berkel-Enschot met ingang van het seizoen 2018-2019. Komend
seizoen zal er een combiteam jongens B, jongens C en jongens D aan de competitie
deelnemen. Uitgangspunten zijn als het mogelijk is teams vanuit de eigen club te
vormen. Verder zullen de jongens tot en met E8 bij de eigen club blijven spelen.
De MA1 gaat komend jaar als Dames 1 spelen, zodat het team bij elkaar kan blijven.
Dit betekent dat we op zondag 3 seniorenteams hebben (was 2). Dit betekent wel dat
mede ook door het vertrek van veel speelsters uit MA2 dat we komend seizoen nog
maar 1 A-team hebben, dat wekelijks zal worden aangevuld met speelsters van de Aleeftijd die bij de senioren actief zijn, dit zijn er in totaal 10.
Nog wat leuke feitjes:
o Wist je dat wij een heel erg gezellig en enthousiast recreantenteam hebben, dat af en
toe vriendschappelijke wedstrijden speelt tegen recreantenteams uit de omgeving?
Die trainingen zijn zelfs zo leuk dat er vaak heren uit de Heren 1 bij aansluiten.
o Wist je dat wij dit seizoen zijn gestart met funckeyhockeylessen voor 4 en 5 jarigen?
De lessen werden gegeven op zondagochtend. Tijdens een Funckey training doen wij
verschillende spelvormen met en zonder bal. Het gaat om bewegen, coördinatie en
samenspelen. Op deze manier maken de kinderen op een spelende manier kennis
met de basisbeginselen van hockey en kunnen ze daarna doorstromen naar

veldhockey. Deze kennismaking duurt 45 minuten per training en na afloop is er
natuurlijk limonade. Komend seizoen start er weer een groep funckeyhockey, maar
nu op de woensdagmiddag, zodat de overgang naar het veldhockey soepeler kan
verlopen.
o Wist je dat er dit jaar verschillende activiteiten zijn geweest voor de werving van
nieuwe leden in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? Maar liefst 25 kinderen uit
Udenhout hebben gedaan met de Try-Out Hockey op 11, 18 en 25 maart. Waarbij 1
dag is verzet door zeer winterse weersomstandigheden. Met de koningsspelen
hebben wij ruim 60 kinderen laten kennismaken met hockey en werd de middag
ingekort door zeer zomers weersomstandigheden en 2 keer is er in samenwerking
met Humanitas kinderopvang een try-out georganiseerd voor de funckeyhockey.
Zowel op in de gymzaal van de kinderopvang als op het veld bij MHCU.
o Wist je dat wij dit jaar in ledenaantal zijn gegroeid met ruim 4% naar 315 leden? Het
opmerkelijke is dat deze groei bestaat uit meer mannelijke leden.
o Wist je dat wij voor de jongens een samenwerking zijn aangegaan met MHC BerkelEnschot en dat de jongens vanaf D-niveau worden ingedeeld in combinatieteams?
Op deze manier kunnen wij de jongens hockeyaanbieding binnen het dorp en op hun
eigen leeftijdsniveau.
Hierna wordt het bestuur decharge per acclamatie verleend door de aanwezige leden.
6. Nieuwe samenstelling bestuur
Dit jaar nemen Pauline Hankmann en Ron kabalt afscheid als bestuurslid. Kees Pepping bedankt hen
namens het bestuur en de leden voor hun inzet als bestuurslid en penningmeester.

Het Rooster van Aftreden voor de komende jaren, ziet er als volgt uit:
2019 – 2020: Kees Pepping aftredend
2020 – 2021: Mirjam Stavleu aftredend
Oetske van Asten, Sabine de Jong en Lex mulders stellen zich beschikbaar als bestuurslid in de plaats.
We zijn hen dankbaar voor hun kandidatuur. De voorzitter doet een dringende oproep voor nog
meer kandidaten omdat we naar een 7-koppig bestuur willen. Omdat op dit moment nog geen
bestuurslid / secretaris zich heeft aangeboden zullen alleen Oetske van Asten en Lex Mulders tot het
bestuur toetreden.

8. AVG
Sabine geeft een toelichting op de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De club heeft op dit
moment een paar acties uitgevoerd om in de basis te voldoen aan de voorwaarden. Komende tijd zal
een complete checklist worden doorlopen, Naar aanleiding hiervan worden nog een aantal
aanvullende acties uitgevoerd.
Op korte termijn betekend dit het aanpassen van het huishoudelijk reglement met toevoeging van
een artikel t.a.v. de AVG
9. Pauze en opening nieuw takenbord
De aanwezige leden hebben de tijd om het artikel voor de AVG door te nemen.
Een idee dat tijdens de vorige ALV is geopperd was een takenbord, waarop klussen kunnen worden
geplaatst. Een team kan vervolgens een klus oppakken. Het takenbord is nu een feit. Het heeft de
vorm van een hockeyveld en met krijtborden verf zijn er bordjes opgehangen waar aan de ene zijde
de klus kan worden genoteerd en aan de andere zijde het team dat het gaat oppakken.
Weet jij een leuke klus…..schrijf het dan op een bordje en wie weet wordt die klus door een team
opgepakt.
Na de pauze wordt eerst teruggekomen op agendapunt 6. Tijdens de pauze heeft Monique de Kort
zich aangeboden als bestuurslid. Dit betekent dat ook Sabine de Jong alsnog kan toetreden tot het
bestuur en er sprake is van een 7-koppig bestuur.
10. Bedankt
Als eerst worden de aftredende bestuursleden in het zonnetjes gezet en ontvangt Ron Kabalt een
bierpakket met cadeaubon en Pauline Hankman (haar vader neemt het voor haar in ontvangst) een
bloemetje en een cadeaubon.
Peter Paul Hankmann en Thijs van den Broek worden benoemd tot vrijwilligers van het jaar 20172018. Zij hebben prachtig werk geleverd met de loungeset. Ron geeft aan dat Thijs absoluut niet wil
fluiten, maar dat hij graag zich op een klussende wijze wil inzetten voor de club. Dit wordt zeer
gewaardeerd en voor het komende seizoen zijn er al plannen voor het maken/vervangen van de

tafels en een extra hocker. In ruil hiervoor hoeft Thijs niet te fluiten en zal Ron zijn fluitbeurt
overnemen. Heren…..goed geregeld. Namens het bestuur overhandigt de voorzitter aan Thijs en
Peter Paul een gereedschapset van chocolade.
9. Rondvraag
Vraag 1: Is er met het verplaatsen van de funckeyhockey training rekening gehouden met de
trainers?
Dit is vooraf wel afgestemd, maar zal vanuit de TC nogmaals worden gevraagd.
Vraag 2: Wat gaat er gebeuren met het RABO-veldje. Dit zou al eerder worden opgepakt, maar nu is
gebleken dat het grote veld aan vervanging toe is, zal dit tezamen worden opgepakt.
Vraag 3: Wanneer staat vervanging van het grote veld op de planning, want er ontstaan risico’s door
de huidige staat. In eerste instantie stond de vervanging voor over 2 jaar gepland. Uit eerdere
signalen blijkt dat dit niet wenselijk is en wordt naar een oplossing gezocht. Hier zal vanuit de club de
gemeente bij worden betrokken voor ondersteuning. Het vervangen van het grote veld komt als
agendapunt op de eerst volgende bestuursvergadering, waarbij Bart van der Rijt zal aansluiten als
nieuw SSPU-bestuurslid.
Vraag 4: Is met de invulling van het bestuur nu voldoende zekerheid en zal er geen extra vergadering
worden ingepland? Dat klopt inderdaad.
Vraag 5: Kan vanuit de club het verplicht gesteld worden dat er een ouder per team aanwezig is bij
trainingen? Dit is een aandachtspunt vanuit de TC. Zeker voor de woensdagen, wanneer er
voornamelijk jeugdtrainers aanwezig zijn.
Vraag 6: Kan er vanuit de club een duidelijker (strenger) beleid worden gehanteerd bij bepaalde
weersverwachtingen met een code rood of geel? Hier is veel discussie over met als uitkomst dat dit
onderwerp wordt geagendeerd op de eerst volgende vergadering van het bestuur, waar de TC bij
wordt uitgenodigd.

