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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING UHC d.d. 4 december 2017
1
Opening.
De voorzitter, Bas van Duifhuizen, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De opkomst,
van 25 leden (inclusief de bestuursleden) is 7 persoon minder dan vorig jaar.
De aanwezigen worden verzocht de presentielijst te tekenen en presentielijst gaat rond zodat aantal leden nog kunnen
tekenen. (Er zijn 19 leden en 6 bestuursleden aanwezig);
 Namens de club worden vanavond 2 consumpties p.p. verstrekt, echter niet meer in de vorm van munten;
 Op de uitnodiging stond dat ieder lid bevoegd is zijn stem uit te brengen door een ander lid schriftelijk te machtigen. Als
er leden zijn die door een ander lid gemachtigd zijn, dan is het verzoek om de schriftelijke machtiging bij de secretaris af
te geven, er zijn geen schriftelijke machtigingen verstrekt.
 Er zijn 13 afmeldingen ontvangen deze worden door de voorzitter genoemd.
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Mededelingen

Geen aanvullende mededelingen. Wel geven Piet Janssen aan dat hij geen uitnodiging heeft ontvangen.
Voorzitter, geeft aan dat alle leden via email-adres dat staat genoteerd in Sport-link zijn uitgenodigd. En dat alle leden die
geen email-adres hebben en/of waarvan geen email adres aanwezig is, per post zijn uitgenodigd. Voorzitter geeft aan dat
Piet Janssen volgend jaar per post uitnodiging zal ontvangen. Daarnaast is mogelijk dat email in spamfilter terecht komen.
Voorstel is om volgend jaar te werken met email met link naar locatie waar de bestanden, agenda, notulen en jaarverslag
worden opgenomen. Daarnaast verzoek aan leden om te zorgen dat juiste emailadres wordt opgenomen in
ledenadministratie.
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Jaarverslag seizoen 2016-2017
Voorzitter neemt kort de belangrijkste onderdelen uit het jaarverslag door. Dit is het 18e seizoen van UHC.
e

e

Een sportief gezien goed seizoen. UHC behaalde met 1 team, onder leiding van Oleg Poutilo 50 punten en de 3 plaats in
e
competitie. Via de nacompetie werd in twee onderlinge duels met WVW promotie naar de 4 klasse behaald.
Het seizoen werd gestart met 6 senioren teams, waarbij helaas al vroeg in het seizoen het damesteam uit de competiie is
genomen en de samenwerking met Schaijk vroegtijdig is beeindigd. Bij de jeugd waren 12 jeugdteams actief en behaalde
zowel de B1 en B2 het kampioenschap. Een unicum voor UHC.
De sponsorcommissie is met nieuw bestuurslid Rick Schraven weer opgetuigd. Clubblad de kruising is 3 x uitgekomen en
ook de grote clubactie heeft weer een mooie bijdrage geleverd aan de vereniging. Er zijn inmiddels weer een aantal nieuwe
sponsorcontracten afgesloten.
Financien komt verder op in de vergadering aan de orde.
De activiteitencommissie heeft diverse goedbezochte discomiddagen georganiseerd. Daarbij was er dit jaar voor het eerst
Rondje Schaarweide dat hopelijk komend seizoen zijn vervolg krijgt. Ook de animo voor het jaarlijkse voetbalkamp was
groot en ook weer zeer succesvol.
De samenwerking met Stichting Groene Grasvelden SGG, Kees Janssen, verloopt goed. In de zomer is geïnvesteerd in
nieuw pomp en is de beregeningsinstallatie aangelegd. Na 20 jaar wordt begin volgend seizoen afscheid genomen van BTL
voor het onderhoud/maaien van de velden.
De kantine bezetting loopt beter. De bijdrage seniorenteams loopt goed. En ook de kantinecommissie is afgelopen jaar
uitgebreid met nieuwe leden waaronder 2 leden van Fortuna.
De samenwerking met Stichting Schaarweide krijgt verder vorm en er is volop overleg over vernieuwen/renovatie van
accommodatie.
e

Terugkijkend op het 18 seizoen kunnen we spreken van sportief goed seizoen..
Het jaarverslag 2016-2017 wordt goedgekeurd door de aanwezige leden. Wel geeft Luc Peters nog aan dat ook F1
najaarskampioen is geworden evenals de E2, Voorzitter dankt voor deze terechte aanvulling.
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Notulen algemene ledenvergadering 28 november 2016

Vooruitlopend op de vaststelling van de notulen geeft de voorzitter aan dat bestuur helaas geen vervolg heeft gegeven aan
het hierin opgenomen verzoek om de notulen eerder beschikbaar te stellen. Voorstel is om de notulen van de huidige
jaarvergadering in januari-februari 2018 via website beschikbaar te stellen. Daarna tijdelijk te verwijderen en vervolgens
circa 1 maand voor nieuwe ALV weer via de website beschikbaar te stellen.

De notulen worden verder vastgesteld zonder aanvullende opmerkingen.
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Financieel verslag seizoen 2016-2017

Frans Gooiker, penningmeester, geeft toelichting op de cijfers/resultaten over 2016-2017 en de balans per 30 juni 2017.
En licht de bijzonderheden/afwijkingen ten opzichte van de begroting toe:
Financieel is het een goed seizoen geweest met realisatie die beter is dan begroot.
De volgende toelichting wordt gegeven op Staat van Baten en Lasten













Contributie opbrengsten zijn lager dan begroot door wegvallen van damesteam deze contributie
was begroot
Stijgen entreegelden door extra nacompetitie wedstrijden en meer bezoekers bij de
thuiswedstrijden
Kantine-inkomsten zijn hoger dan begroot. Wordt veroorzaakt door meer bezoeker bij
thuiswedstrijden en goede opkomst bij activiteiten
Technische commissie uitgaven hoger in verband met opleidingskosten trainers en bijdrage voor
kampioenschappen
Sponsoring in relatie met voorgaand jaar
Extra kosten maar ook bijdrage voor dartborden
KNVB bijdrage door daling aantal leden
Loonkosten dalen door besparing op kosten trainers
Overhead bestaande uit porti, telefoon e.d. door besparing op diverse kosten en lagere
representatie kosten bestuur en leden
Verzekering daling door omzetting contract en aangaan gezamenlijk contract met Harava
In 2016-2017 is een bedrag gedoteerd aan bestemmingsreserve.

Cor van Dijk vraagt waar de opbrengst van de loterij bij thuiswedstrijden in overzicht is opgenomen.
Penningmeester geeft aan dat deze opbrengst is opgenomen onder opbrengst activiteiten. Opbrengst is
volgens zijn schatting circa € 1.600 per jaar.
Verder zijn er geen aanvullende vragen en opmerkingen
Na toelichting op de staat van baten en lasten geeft penningmeester toelichting op de balans per 30 juni 2017.
Er bestaat nog klein gedeelte activa die zijn achter gebleven bij UHC en niet zijn overgezet naar Stichting
Schaarweide. Deze positie wordt de komende jaren verder afgeschreven. Voorraad betreft de op 30 juni 2017
aanwezig kantinevoorraad en de vorderingen zijn de vordering op sponsoren en vordering op Stichting
Schaarweide. De vordering op Stichting Schaarweide is deels ontstaan doordat de Stichting investeringen doet
in activa waarvoor komende jaren vergoeding wordt gevraagd. Onder liquide middelen zijn de aanwezig gelden
op de spaar en bankrekeningen.
In de balans per 30 juni 2017 is gekozen om de voorziening om te zetten naar deels vrij besteedbaar vermogen
en deel bestemmingsreserve.
Toon Hendriks vraagt waarom het niet mogelijk is om op basis van begroting e.d. te werken met vaste termijn
bedragen naar Stichting Schaarweide. Penningmeester geeft aan dat groot gedeelte van de termijnbedragen
inmiddels een steeds vastere vorm krijgt.
Cor van Dijk vraagt hoe bij toekomstige samenwerking verdeelsleutel zal zijn tussen Harave/UHC/Fortuna.
Penningmeester geeft aan dat deze verdeelsleutel nog niet bekend is. Inmiddels gebeuren wel steeds meer
zaken gezamenlijk in de Stichting.
Het financieel verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd in de algemene ledenvergadering.
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Verslag Kascommissie
Penningmeester geeft aan dat de Kascontrole commissie bestaande uit Maarten Buijs, Mandy Buijs en Pascal
Kloosterman bij hem op bezoek zijn geweest en administratie hebben beoordeeld. De administratie zag er
goed uit. Wel heeft Maarten Buijs aangegeven dat hij graag vooraf zou willen weten wat de werkzaamheden
van de kascontrole commissie inhouden. Frans zal hiervoor instructie opstellen. Maarten Buijs is aanwezig en
beaamt conclusie van Frans dat administratie netjes en goed is gevoerd.
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Begroting 2016-2017

Door penningmeester wordt aangegeven dat in de begroting 2017-2018 wordt uitgegaan van dezelfde
contributiebedragen als voorgaand jaar. De verwachting is ook dat de opbrengsten van de kantine van de
vereniging zich zullen handhaven op het niveau van het afgelopen seizoen. De opbrengst van de eerste
maanden in het nieuwe seizoen zijn hierbij goed. Mede door vernieuwen van de kassa met mogelijkheid tot
pinnen e.d. Circa 20 % van de opbrengst loopt inmiddels via pintransacties.
Toon Hendriks geeft aan of het niet nodig is om de doelstelling dan bij te stellen. Penningmeester ziet hier geen
aanleiding toe, marge en omzet zal naar zijn verwachting ongeveer gelijk zijn aan realisatie 2016-2017
Circa € 40.000 tot € 50.000 loopt via de stichting hierop is dan ook voor groot gedeelte met uitzondering van
onder andere verzekeringen en water circa 15 % belasting voordeel van toepassing.
Ron Derks geeft aan dat dit verschil in toekomst met het stijgen van het lage BTW tarief van 6% naar 9 % wel
zal afnemen.
Veel van de overige kosten zijn gebaseerd op de realisatie van de voorgaande jaren.
De begroting 2017-2018 wordt vastgesteld.
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Vaststellen contributie

De huidige contributie is twee jaar op rij niet aangepast en als volgt.
Contributie
2016-2017
Senioren veld
Junioren onder 19 onder 17 en onder 15
Pupillen onder 13 onder 11 en onder 9 en Mini’s
Steunende leden en bestuursleden

165,00
135,00
100,00
50, 00

Voorzitter geeft aan dat bestuur voornemens dit jaar contributie te handhaven op het niveau van vorig en voorgaand jaar.
Scan is gemaakt naar omliggende verenigingen. Daarbij geconstateerd dat we soms hoger en soms lager zitten dan bij
andere verenigingen.
Vergadering gaat akkoord met handhaven contributie.
9.

Bestuursverkiezing

Sjaak Hendriks is tijdens seizoen gestopt als bestuurslid. Sjaak is niet aanwezig en nog herstellende van knie
operatie. Sjaak is nog lid van de technische commissie. Bestuur is nog op zoek naar opvolger binnen bestuur,
die linking pin kan zijn naar technische commissie.
Verder zijn aftredend en herkiesbaar Frans Gooiker (penningmeester) en Cor Derks.De vergadering gaat unaniem akkoord
om beide heren opnieuw te benoemen.
10.
Verkiezing kascommissie
Door het bestuur worden de volgende personen voorgedragen: De volgende leden zijn verkozen tot de kascommissie; Fred
Willems, John Buijs, Ewald Buijs, en als reserve Jesper Buijs en Paul Martens. De vergadering gaat akkoord met de
voorgedragen personen.
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Toelichting & voortgang vernieuwing Schaarweide

Voorzitter geeft korte toelichting op de voortgang van de vernieuwing Schaardweide.
Er is vanuit gemeente in november 2016 € 200.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de accommodatie. Dit
bedrag is ontoereikend om accommodatie te renoveren en de kantines van Harava en UHC samen te voegen.
Er wordt op dit moment gedetailleerde kostenramingen opgesteld . Tevens worden gekeken naar aanvullende
fondsenwerving.
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Daarnaast is de Stichitng in overleg met LBG Hernen en Bergharen over invulling van toekomstige invulling Sport en
Bewegen.
Stichting is voornemens om gezien het tekort in overleg te treden met de gemeente Wijchen.
Luc Peters voorzitter van Stichting Schaarweide is ook aanwezig op ALV en geeft korte aanvullende toelichting.
Stichting is op dit moment bezig om samen met deskundigen vragen beantwoord te krijgen over de vernieuwing/renovatie.
Dit beeld zou zonder dat hij zich hieraan wil binden voor het eind van het jaar in beeld moeten zijn. De wil om aan de slag te
gaan is er. Nu wordt op basis van kennis en inzicht gezocht naar juiste aanpak van bijvoorbeeld luchtbehandeling, energie
en duurzaamheid e.d.. Stichting gaat nu van grove planning naar fijn.
Piet Jansen vraag waarom er in de plannen is gekozen voor het verplaatsen van de voorpui naar binnen, dit is volgens hem
veel extra werk en dus kosten ,waarvoor is verplaatsen van pui opgenomen?
Voorzitter geeft korte toelichting dat een optie is die is opgenomen in de planvorming en deze optie ontstaan is vanuit het
idee dat mogelijk in toekomst veld 2 hoofdveld zou kunnen worden. Daarbij geeft voorzitter van UHC aan dat de kosten
voor het verplaatsen van de pui apart zichtbaar (zullen) zijn in begroting. En op basis van ledenraadpleging bijzondere ALV
gevraagd zal worden om toelichting. Wens voor verplaatsing is tevens ontstaan vanuit wens om toekomstig kantine ruimte
niet te groot te laten maken.
Niek Postma vraagt aan voorzitter Schaarweide wat zijn gevoel is bij gemeente Wijchen. En of zijn inschatting is dat
gemeente niet veel wil bewegen. Inschatting Luc Peter. De stichting wil wel voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
duidelijkheid van huidige college.
Keven Joosten vraagt zich af of het wel nodig is om met de LBG op te trekken Voorzitter geeft aan dat belang aanzienlijk
is en dat beschikbaar budget voor LBG en kernen vele malen hoger is dan toegekende bijdrage van € 200.000
Toon Hendriks adviseert Stichting Schaarweide om op 1 lijn te komen met LBG omdat anders gemeente gebruik maakt
van de onderlinge verdeeldheid.

12.

Rondvraag

Mark van der Vondervoort geeft dat de nette achter de goals dringend aan vervanging toe zijn. En vraagt of
hiervoor budget is en waar hij dit kan aangeven. Cor Derks zal actiepunt meenemen in accommodatie
commissie.
Piet Janssen geeft aan dat het helaas regelmatig voorkomt dat de modder tegen de muren zit. Hoe gaan we
als club om met dit niet te tolereren gedrag? Voorzitter geeft aan dat leiders/jeugdleiders en dergelijk
verantwoordelijk zijn voor nette oplevering van de kleedkamers na training en wedstrijden. En bij
thuiswedstrijden voor de kleedkamer van de bezoekende teams.
Piet Janssen is van mening dat je er nog strakker op moet zitten.
Ron Derks zal dit nogmaals kenbaar maken vanuit TC bij de (jeugd)leiders.
Kevin Joosten geeft aan dat hij graag verneemt wanneer dit aan de orde is zodat hij als leider hierop actie kan
nemen ondernemen.
Afspraak wordt gemaakt dat Piet Jansen en Willemien de Groot zullen melding maken naar TC (Ron Derks)
van eventuele misstanden en vuile kleedkamers e.d.

13 Sluiting
Bas van Duifhuizen bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering om
21.10 uur. Tevens nodigt hij alle aanwezigen uit voor consumptie aan de bar.
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