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In deze Hoenderik
Agenda ALV

Notulen ALV 22 juni 2015

Algemeen Jaarverslag Bestuur 
en Commissies

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Voorstel gewijzigde statuten

Voorstel gewijzigd huishoude-
lijk reglement



Agenda 
ALV
Graag nodigen wij je uit voor het 
bijwonen van de 
Algemene Leden Vergadering:

Maandag 2 november 2015
19.00 uur inloop
19.30 uur start

Clubhuis THCC de Kromhouters

agenda
1. Opening
2. Ter goedkeuring: Notulen ALV 22 juni 2015 (gepubliceerd in Hoenderik)
3. Mededelingen van en ingekomen stukken bij het bestuur
4. Ter informatie: Algemeen jaarverslag bestuur en commissies (gepubliceerd in Hoenderik)
5. Ter informatie: verslag Stichting Kunstgrasvelden Rauwenhof
6. Financiën
 a. Behandeling jaarverslag en jaarrekening 2014/2015
 b. Verslag Kascommissie
 c. Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur
 d. Ter informatie begroting (terugblik vergadering juni)
 e. Contributie en entreegeld (terugblik vergadering juni)
 f. Benoeming kascommissielid voor dit seizoen (aftredend Jan van Loon)
7. Besluit tot vervanging veld1: waterveld of zandveld?
 Ter toelichting: Op de ALV van juni 2015 hebben we geconstateerd dat we een gat in de begroting hebben de 
 komende vijf jaar. Dit gat kunnen we dichten door te besparen in de kosten (zoals een lager budget voor 
 professionele trainers of geen waterveld op veld 1) of door het verhogen van de inkomsten (bijvoorbeeld door 
 wederom een verhoging van de contributie door te voeren).
8. Voorstel tot wijziging statuten en huishoudelijk reglement (concepttekst gepubliceerd in Hoenderik)
9. Samenstelling bestuur:
 a. Ter informatie: nieuwe organogram
 b. Aftredende bestuursleden:
	 	 	Aftredend	en	niet	herkiesbaar	André	van	den	Broek	
	 	 	Aftredend	en	niet	herkiesbaar	Annemiek	Jaspers
	 	 	Aftredend	en	niet	herkiesbaar	Mieke	Beutener
 c. Voordracht vanuit het bestuur:
	 	 	José	Aalders	als	Penningmeester	(nieuwe	termijn	t/m	najaar	2018)
	 	 	Bas	vd	Ven	als	Hoofd	Technische	zaken	(nieuwe	termijn	t/m	najaar	2018)
	 	 	Cees	Quak	als	bestuurslid	Accommodatie	(termijn	t/m	najaar	2017)
 d. Openstaande vacatures
9. Thema seizoen 2015-2016 en doelen van het bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting



Notulen
notulen alv 22 juni
1.   Opening
• Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de ALV van maandag 22 juni 2015. In het bijzonder worden Cees 
Metselaar en Joop Jaspers als leden van verdienste en ereleden van harte welkom geheten.
• Voorzitter: “Ik realiseer me terdege dat er nog veel gedaan moet worden op diverse vlakken,  dat is ook de reden 
dat we vandaag hier bij elkaar zijn. Deze extra ALV is er omdat we met elkaar in gesprek moeten gaan over komend 
seizoen. Op het vlak van stemrecht en daaraan hangend statuten, betreft de aangepaste begroting en de verdeling van 
de goedgekeurde contributieverhoging. Toch hebben we al heel wat bereikt. Ik heb eens nagedacht over Seizoen 2014-
2015 en dat bracht bij mij de volgende dingen naar boven (sheet) en waarom:
	 Op	TC	gebied	zijn	er	goede	en	positieve	hockeyontwikkelingen	zichtbaar	bij	de	kids	van	de	keeperschool,	hoc-
keyschool	en	jongste	jeugd	door	goed	opgeleide	trainers,	en	over	de	gehele	breedte	is	het	hockeyniveau	gestegen	en	
het spelplezier vergroot. 
	 Ook	het	gebied	van	opleidingen	is	vergroot,	dit	naar	aanleiding	van	de	vraag	en	wens	van	jeugdleden	en	ouders.	
Zo is er dit seizoen voor het eerst een basiscursus gegeven voor trainers en een basisopleiding voor coaches.  Op het 
gebied van arbitrage hebben we naast de scheidsrechterskaart-cursus, nu ook de cs+ opleiding, voor degenen die net 
een	stapje	beter	willen	leren	fluiten.	Dit	samen	zorgt	voor	een	mooie	vooruitgang	in	kwaliteit,	verantwoording	en	pro-
fessie binnen de vereniging.
	 Binnen	sponsoring	hebben	we	ook	mooie	dingen	bereikt.	De	sponsorcommissie	bestaat	inmiddels	uit	voldoende	
mensen, wat voor Mieke een beter en werkzaam geheel maakt. Kleinere sponsors variëren per seizoen, grotere spon-
sors verbinden zich voor 3 jaar aan onze vereniging. Nieuw dit seizoen was  Kasteel Wijenburg voor Dames 1. Heel erg 
blij zijn we met ABN AMRO die in de plaats van de Rabobank is gekomen. De bijdrage van onze nieuwe huisbankier is 
ruim 2 1/2 keer zo groot als die van de oude. Een voorwaarde waar we daarvoor als vereniging wel aan dienen te vol-
doen is dat ABN AMRO op alle shirts van de vereniging moet gaan worden vermeld.
	 Ons	contract	met	Reece	is	geëindigd,	waardoor	we	met	een	andere	shirtleverancier	(Donaci)	gaan	werken.	Hier-
door	kan	alles	in	één	keer	op	de	nieuwe	shirts	worden	gesublimeerd	en	kunnen	we	in	het	nieuwe	seizoen	aan	de	ge-
stelde voorwaarde gaan voldoen.
	 Door	grote	inspanningen	van	met	name	de	projectgroep	accommodatie	is	ons	prachtige	3e		kunstgrasveld	gere-
aliseerd, een veld om trots op te zijn. 
Volgende stap is veld 1. Dit heeft nog wat voeten in de aarde. Bij de gemeente staat voor de toplaag een bedrag van 
190K gereserveerd. Betreft de onderlaag weten we na woensdag wat het wordt. Woensdagavond komt de Raad van de 
gemeente bij elkaar en worden de beslissingen genomen betreft de perspectievennota van 2016 waar ook onze onder-
laag	in	opgenomen	is.	De	afgelopen	3	maandagavonden	zijn	André	en	ik	bij	diverse	politieke	partijen	langs	geweest	
om ons verhaal te doen rondom de problematiek rondom veld 1, aangezien er veel vraagtekens om bestonden. Het is 
nog even afwachten maar we hopen op goedkeuring ten gunste van ons zodat we verder aan de slag kunnen met veld 



Notulen
1. Dit staat dan geagendeerd op volgend jaar mei.
	 Onder	accommodatie	valt	ook	ons	clubhuis	en	de	bar.	Grote		investeringen	in	ons	clubhuis	laten	nog	even	op	
zich wachten, maar onderhoud zullen we blijven doen. Vlak voor de opening van veld 3 in november is met grote dank 
aan en dankzij Heren 3 het clubhuis buitenom weer prachtig wit geschilderd, en dan kijkt het toch ook weer heel an-
ders	dan	de	graffitti	die	erop	zat.	
De	barcommissie	heeft	een	prima	seizoen	gedraaid,	qua	financiën	weten	we	het	nog	niet	precies,	maar	eenieder	is	
door	het	seizoen	heen	goed	voorzien	van	zijn	of	haar	natjes	en	droogjes,	en	de	feestjes/super	sundays		zijn	als	altijd	
weer goed georganiseerd.
	 Wat	brengt	volgend	seizoen	nog	meer:	Vanuit	Samen	Uit,	Samen	Thuis	naar	het	motto	Samen	Dragen,	Samen	
Vieren. Want volgend jaar hebben we ons 14e lustrum, dus een mooi jubileum (70 jaar) om te vieren. We hebben al 
met een klein groepje om de tafel gezeten om een en ander te bedenken, met name opgehangen aan hetgeen al  jaar-
lijks georganiseerd wordt. Er is daarnaast zoveel mogelijk rekening gehouden met alle categorieën die we binnen de 
vereniging hebben.

• Betreft de agenda streven we ernaar om de vergadering in 2 1/2  uur af te ronden.
• Bij vragen of reacties graag je naam te noemen voor de juiste verwerking in de notulen van deze vergadering.”

2. Mededelingen van en ingekomen stukken bij het bestuur door secretaris

- Afmeldingen ontvangen van; Familie vd Sluis, Misha v Oostveen, Ingrid Stavenuiter, Familie Walravens, Jan van 
Loon,	Familie	v.	Proosdij,	Sander	Bruggeman.	
- Ingekomen stukken: mail van Cees over de publicatie van de ALV is reeds beantwoord. Ook de mail van Olivier 
Walravens is beantwoord. 

3. Ter goedkeuring: Notulen ALV 23 maart 2015 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
De vraag wordt gesteld hoe het staat met de bestrating tussen veld 2 en 3. Vicevoorzitter geeft aan dat dit nog steeds 
bij de gemeente ligt. Ze hadden aangegeven voor de zomer dit in orde te maken. Dit stuit echter op wat weerstand 
binnen de gemeente. Het schuift langs verschillende afdelingen. De vraag wordt gesteld of we het met een paar leden 
zouden kunnen. Aangegeven wordt dit niet verstandig is omdat we nieuwe tegels zouden krijgen van de gemeente. 

4. Ter informatie: voortgang kiesrecht ouders 
 (Zie presentatie) 



Notulen
Opgemerkt moet worden dat het uiteraard niet om kiesrecht gaat, maar om stemrecht. 
-Joop Jaspers geeft aan dat hij tegen is. Hij zou willen voorstellen dat serieuze vrijwilligers stemrecht hebben. Hij geeft 
aan dat veel ouders last hebben van kindblindheid en hierdoor een beperkte blik hebben op wat er in de vereniging ge-
beurt. Vrijwilligers hebben een bredere belangstelling. 
-Monique Uijen snapt zijn angst. Van belang is wel dat vereist is dat je op de ALV komt en dat je je ingelezen hebt. Voor 
individuele problemen moet je bij de TC coordinator zijn. Zij is van mening dat een verbreding van het stemrecht helpt 
om ook ouders meer bij de vereniging te betrekken. 
-Joop Jaspers noemt dat er op inspraakavonden waarbij ouders expliciet uitgenodigd zijn om hun stem te laten ho-
ren, altijd een hele lage opkomst is. Hij is van mening dat we onszelf moet beschermen en dat besturen anders lastiger 
wordt. 
-Erik Oudelaar stelt de vraag of je de coach/begeleider geen stemrecht zou moeten geven. Dan kunnen die namens het 
team spreken. 
-Hendery	Versteeg	geeft	aan	dat	je	je	als	bestuur	moet	beschermen
-Paul	van	Dijk	vraagt	zich	af	of	het	verstandig	is	wanneer	het	bestuur	een	veto	heeft.	
-Joop Jaspers geeft aan dat er 150 vrijwilligers zijn, dan heb je al een breed vlak.
-Frank Gubbels geeft aan dat het uiteraard moet gaan om goed voorbereide besluiten vanuit het bestuur. De club dat 
zijn wij samen, je hoort erbij was een van de doelstellingen, daar hoort ook stemrecht bij!
-Cees Metselaar oppert om een ouderraad te maken die een zwaarwegend advies kan uitbrengen over beslissingen. 
-Vicevoorzitter licht toe dat in de werkgroep die hierover geadviseerd heeft veel ouders zaten. Zij zijn met onderwerp 
aan de slag gegaan en dit is hun advies (zie presentatie).
-Erik Oudelaar geeft aan dat je dan ook twee besturen hebt, wat niet wenselijk is. 
-Frank Gubbels benoemt nog dat het belangrijk is om het bestuur bij de ouders bekend te maken. 
- Jorian v Wissen vraagt zich af of ouders zich dan ook zouden moeten uit kunnen laten over senioraangelegenheden. 
-Voorzitter benoemt dat we het hierover gehad hebben binnen het bestuur. Dan wordt het echter wel nodeloos ingewik-
keld. Je zou dan discussie kunnen krijgen over wat precies een senioraangelegenheid is en wat niet. 
-Nino Arzini vraagt of er op voorhand een concept voorstel neergelegd kan worden. 
-Voorzitter geeft aan dat dit een goed idee is. Bovendien moet het voorstel eerst langs de ALV. 
-Cees Metselaar verbaast zich erover dat leden van verdiensten geen stemrecht hebben. 
-Secretaris geeft aan dat dit zo geregeld is in artikel 5 lid 3 van de Statuten. 

5. Aangepaste begroting seizoen 2015-2016 
(zie presentatie)
Vicevoorzitter licht toe dat hij met een aangepaste begroting moet komen. Hier zijn we als bestuur niet trots op. In maart 
is de begroting voor komend seizoen gepresenteerd, maar hierbij zijn kosten over het hoofd gezien. De werkgeverslas-
ten ontbreken in ieder geval. 



Notulen
Vervolgens zijn we verder in gaan zoomen op de TC. Het blijkt dat in de begroting de lopende contracten niet meege-
nomen zijn. In totaal gaat dit om € 117.500,-. Dit is een behoorlijk verschil. Zeker gelet op het feit dat we al een tekort 
van € 10.000 hadden. 
We wilden hiermee terug naar de ALV. Nu kan namelijk met zekerheid geconcludeerd worden dat de begroting niet 
meer sluitend is. Niet alles wat we willen kan dus. 

-Pieter	Galje	vraagt	zich	af	of	er	dan	zo’n	grote	sprong	in	clubtrainers	is	geweest.	
- Vicevoorzitter geeft aan dat er sinds vorig seizoen geen grote sprong gemaakt is. Die zit al eerder. In 2013 is het 
nieuwe beleid ingegaan en zijn er betere trainers aangetrokken. Er is een tabel opgesteld op basis van leeftijd/ervaring 
op basis waarvan de trainers uitbetaald worden (tussen 2,- en 8,-). De 16.000 komt van nog daarvoor. Dit bedrag is ten 
onrechte blijven staan. 
-Paul	van	Dijk	geeft	aan	dat	in	zijn	tijd	het	al	30.000	was.	
-Monique Uijen vraagt zich af hoe de rekensom er dan uit ziet. 125 trainingsuren tegen gemiddeld 6,-
- Vicevoorzitter geeft aan dat er nog een groep omheen zit. Iemand die de opleiding gedaan heeft, krijgt weer 25% 
extra.	Pas	aan	het	einde	van	het	seizoen	kan	het	precieze	bedrag	genoemd	worden.	€	30.000	geeft	echter	een	goede	
indicatie, beter dan € 16.000. Het vervelende is dat we de afgelopen 1,5 geen penningmeester gehad hebben. Hierdoor 
heeft dit minder aandacht gekregen. We zijn goed ondersteund, maar het overzicht houden was lastig. Gelukkig heb-
ben we inmiddels een nieuwe penningmeester op het oog.
-Cees Metselaar constateert dat hier sprake is van een overschrijding van de begroting met meer dan 100%. Had dit 
niet terug moeten komen in de ALV?
- Vicevoorzitter geeft aan dat dit op de ALV van november aan de orde is geweest. 
-Monique Uijen vraagt zich af of de uren van de trainers inmiddels nog niet bekend zijn. 
-Vicevoorzitter geeft aan dat de uren pas deze week geaccordeerd zijn, dus dat deze gegevens nog niet bekend zijn. 

Voor	wat	betreft	het	seizoen	2015-2016	120.000.	Hiervoor	zijn	verschillende	scenario’s,	maar	dan	nog	blijven	we	boven	
begroting. 
-Pieter	Galje	geeft	aan	dat	hem	opvalt	dat	het	bedrag	aan	clubtrainers	gelijk	blijft.	Zijn	gevoel	is	dat	hier	nog	meer	uit	
te halen is. Wellicht kan zo een extra scenario gerealiseerd worden. Hij geeft aan dat hij niet bedoelt in te leveren op 
kwaliteit, maar dat de uren gecontroleerd zouden kunnen worden. Er kan extra gelet worden op trainers die uren schrij-
ven, maar niet komen, of halve trainingen geven. 
-Cristele Bos heeft ervaring met het feit dat er geen trainingen zijn omdat niemand komt opdagen. Hetzelfde geldt 
voor trainers die bellen/appen tijdens de training. Ze heeft het gevoel dat alleen aandacht uit gaat naar de eerstelijns 
teams. 
-Vicevoorzitter geeft aan dat het aan een team is of ze willen trainen of niet. Als dat niet goed gaat, moet er een sig-
naal	afgegeven	worden.	Dan	moet	gekeken	worden	wat	we	doen	met	de	kinderen	die	wél	willen	trainen.	



Notulen
-Mario van Veenendaal vraagt zich af waarom de trainers überhaupt betaald worden. 
-Paul	van	Dijk	geeft	aan	dat	er	anders	helemaal	een	tekort	aan	trainers	is,	dan	gaan	ze	wel	bij	de	AH	werken.	Daarom	is	
destijds ook de tabel gemaakt. 
-Joop Jaspers vraagt zich af wat de externe begeleiding inhoudt. 
-Vicevoorzitter geeft aan dat dit de kosten van Lutger zijn. Hij begeleidt de TC in het zetten van de stappen van het 
beleidsplan. Daarbij wordt er ook gekeken wat er daadwerkelijk op het veld gebeurd. Dat eea wel terug te zien is. Deze 
expertise hebben we zelf niet in huis. 

Het idee is nu om de aanleg van veld 1 een jaar uit te stellen. Dit levert een bedrag ad € 6500 aan afschrijvingen op, € 
3500 aan extra onderhoud. De planning was om het veld nu aan te leggen, zo was het ook in de begroting opgeno-
men. Het voorstel is nu om het veld in mei 2016 aan te leggen. 

-Henriette Egters vraagt zich af hoe dit zich tot de gemeente verhoudt. 
-Vicevoorzitter benoemt dat het nu bij de gemeente voor 2016 staat. De besluitvorming is 24-6, daarna moet er nog 
aanbesteed	worden	wat	ook	6	weken	duurt.	Dan	is	het	dus	eind	augustus	op	z’n	vroegst	dat	we	kunnen	starten.	Vorig	
jaar was dat al een probleem met twee velden. Nu zal dat probleem nog groter zijn omdat we inmiddels al gewend zijn 
aan drie velden. Gelet hierop is het dus niet wenselijk eea tijdens het seizoen aan te leggen, de voorkeur gaat uit naar 
de zomervakantie. 
-Monique Uijen vraagt hoe het zit met de inkomsten uit de bar, lopen we niets mis met veld 3? 
- Vicevoorzitter geeft aan dat het reuze meevalt. De tussenstand is beter dan vorig seizoen.
-Cees Metselaar vraagt zich af of de velden via de Stichting kunnen lopen.
-Vicevoorzitter geeft aan dat dit geen zin heeft. Het loopt al via de gemeente, dan is de btw maar 6%. Deze wordt aan 
ons doorberekend voor de extra bijdrage. 
-Cees Metselaar geeft aan hoe het met de belastingplannen zit.
-Vicevoorzitter geeft aan dat dit geen invloed heeft. 

Voorstel is een en ander een jaar stil te leggen en zo door te gaan, zodat we ons kunnen herbezinnen. We kijken dan 
naar alle opties voor het seizoen erop. 

-Henriette Egter vraagt zich af of er geen berekening voor 5 jaar gemaakt moet worden. 
-Vicevoorzitter geeft aan dat we deze hebben en dat deze op vorige ALV gepresenteerd is. 
-Erik Oudelaar vraagt zich af wat het plan is om de € 16.000 weg te krijgen. Volgen er twee contributieverhogingen?
-Vicevoorzitter geeft aan dat dit voor nu niet de insteek is. Hooguit zal er volgend jaar een indexering plaatsvinden van 
2%. De vraag is echter of we dit meteen doorvoeren of na een paar jaar ineens. 
-	Pieter	Galje	geeft	aan	dat	het	zijn	voorkeur	heeft	om	door	te	gaan	met	de	TC	op	de	velden	zoals	deze	nu	zijn.	Het	
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gaat erom of het onder de streep positief is. Daarbij benoemt hij dat we een ambitieus programma hebben. Naar zijn 
mening valt er nog meer uit de club te halen. We moeten voorzichtig zijn met contributieverhogingen. 
-Vicevoorzitter benoemt dat we hier als bestuur zeker achter staan. We zijn daarin blij met de penningmeester die we 
op	het	oog	hebben.	De	afgelopen	jaren	hebben	we	gezien	dat	controle	op	financiën,	en	dan	in	het	bijzonder	de	hand	
op de knip enorm geholpen heeft. Een ander voorbeeld is het barbeleid, van een marge van 40 zijn we naar 55 gegaan. 
-Joop Jaspers geeft aan dat voor wat betreft het ledenaantal uitgegaan is van 660. 
-Vicevoorzitter geeft aan dat we twee begrotingen gemaakt hebben, een met een groei van leden en eentje zonder. De 
ervaring van de laatste jaren is een ledenaantal van 660. We zijn acties gestart binnen de vereniging om meer jongens 
en meer senioren te krijgen. De concurrentie met de voetbal is groot, ook bij de meisjeslijn. We organiseren clinics voor 
basisscholen. Jongens gaan al vroeg op voetbal, we kijken of we de jongens al eerder binnen kunnen halen. 

Goedkeuring	wordt	gevraagd	voor	één	jaar.	Unaniem	wordt	akkoord	gegeven.	
-Joop Jaspers complimenteert het bestuur voor de gegeven uitleg. Hij vindt dit beter dan in het verleden. Hij vraagt het 
bestuur deze trend voort te zetten. 

6. Voorstel verdeling vastgestelde contributieverhoging €15.000,- 

(Zie presentatie)
Van belang is dat het gaat om de barwinst, niet de omzet. 

-Mario	van	Veenendaal	geeft	aan	dat	er	al	34	auto’s	verkocht	zijn	via	Volvo.	Dat	dit	een	enorme	bijdrage	kan	leveren	
voor dit jaar. 
-Vicevoorzitter	geeft	aan	dat	dit	helaas	niet	het	aantal	auto’s	zijn	van	dit	jaar,	maar	vanaf	het	begin	van	de	actie.
-Bernice Sanders benoemt dat zij het heel goed vindt dat de eerstelijns teams meer moeten doen, mag wat haar be-
treft een verplichting zijn.
-Thijs Leemans vindt het een goed signaal naar de breedteteams. 
- Bernice Sanders vraagt zich af waarom er geen extra toeslag wordt geheven voor eerstelijnsteams. 
-Voorzitter legt uit dat we dit nog niet kunnen waarmaken. Voor Dames en Heren 1 wellicht wel, maar voor de B1 bij-
voorbeeld nog niet. 
-Henriette Egerts vraagt hoe het zit met de teams die extra trainen, zeker in de zaal?
-TCvoorzitter	licht	toe	dat	de	teams	dit	zelf	georganiseerd	en	bekostigd	hebben.	Zij	geeft	aan	dat	de	zaalhockey	in	Tiel	
heel lastig ligt ivm zaalcapaciteit. Naast de vastgestelde trainingen was er een inschrijfmogelijkheid. Daarnaast hebben 
individuele teams zelf extra zaalruimte geregeld buiten Tiel. Als er meer belangstelling voor trainingen is, kunnen we 
hiermee aan de slag gaan. Een en ander hangt af van de coach/trainer. Dat is vanuit het bestuur het aanspreekpunt. We 
doen er alles aan om de coaches goed te begeleiden en goed contact met hen te houden. Vandaar dat het technisch 



Notulen
management zo belangrijk is. We nodigen ook ouders uit om coach te worden. 
-Pieter	Galje	vraagt	zich	af	of	er	onderzoek	is	gedaan	naar	de	positie	van	de	contributie	van	de	Kromhouters	ten	opzichte	van	andere	clubs.	
-Vicevoorzitter geeft aan dat we op vorige ALV verteld hebben dat we vergelijk met 15 andere clubs gemaakt hebben . Wij komen op plaats 
drie,	waarbij	1	de	goedkoopste	is.	Qua	club	zijn	we	goed	vergelijkbaar	met	Zevenaar.	Grotere	clubs	vragen	€	100-150	per	jaar	extra.	

Het idee is om de instap laag te houden voor 5-6 jarigen. 

-Erik Oudelaar noemt dat het gevoelsmatig beter is om de senioren nog wat meer te laten betalen en de junioren onder de €200 te houden. 
-	Pia	de	Wolf	geeft	aan	dat	de	stap	van	6	naar	7	jaar	wel	groot	is.	
-Vicevoorzitter noemt dat je dan competitie gaat spelen. 

Berekend wordt wat het extra zou opleveren als de eerstelijnsteams (H1/D1/JA1/MA1/MB1/MB2/MC1/MC1/JC1/JB1) 25,- extra zouden be-
talen. Dit komt neer op € 2800.
-Vicevoorzitter geeft aan dat hij de voorkeur geeft aan een grotere betrokkenheid dan deze € 3000,- extra. 
-Monique Uijen geeft aan dat het meer gaat om het signaal naar de breedte. 
-Paul	van	Dijk	benoemt	dat	je	dan	ook	wel	echt	meer	moet	kunnen	bieden	aan	deze	teams.	
-TCVoorzitter geeft aan dat we dit bij de jeugd nu nog niet kunnen garanderen. Dat is de reden dat we er nu nog niet achter kunnen staan. 
-Jorian	geeft	aan	dat	Heren	3	alles	zelf	regelt.	Hij	vindt	het	los	daarvan	stom	als	je	meer	moet	betalen	als	je	toevallig	beter	kan	hockeyen.	
-Paul	van	Dijk	geeft	aan	dat	van	belang	is	dat	niet	teveel	naar	MC1	gekeken	wordt.	Deze	ouders	hebben	zelf	veel	geregeld.
Voorstel tot verhoging van 25,-, maar 7-9 jarigen 195 / senioren 295. Voorstel wordt akkoord bevonden. 

7. Rondvraag 
-Cees Metselaar stelt de kapotte goals aan de orde. 
-Voorzitter geeft aan dat Hans Dolron daarmee bezig is. De vertraging heeft ermee te maken dat we met veld 1 nieuwe goals zouden krij-
gen. 
-Vicevoorzitter benoemt dat het lastig is om een accommodatiecommissie bij elkaar te krijgen. We zoeken nog een bestuurslid en anderen 
die willen helpen. Volgend seizoen zal hier zeker de focus op liggen. 
-Cees Metselaar vraagt zich af hoe het zit met de advertenties.
-Secretaris geeft aan al drie mails gestuurd te hebben. 
-Cees Metselaar vraagt waarom het familietoernooi niet is doorgegaan. 
-Voorzitter benoemt dat degene die het zouden organiseren geen animo getoond hebben. 

8. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering.
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Algemeen Jaarverslag Bestuur en Commissies 2014 -2015
Van de Voorzitter

Voor je ligt het Algemeen Jaarverslag van Bestuur & Commissies seizoen 2014-2015 van THCC De Kromhouters. Je vindt hierin alle ins en outs van het afgelopen competitiejaar. Een bij-
zonder mooi en succesvol jaar, mogen we wel stellen.

Op	zaterdag	1	november	2014	hebben	we	officieel	ons	3e	veld	geopend;	een	prachtige	dag	met	een	sportieve	en	feestelijke	invulling	voor	jong	en	oud.	De	opening	door	de	Tielse	wet-
houder	van	sport	Henk	Driessen	en	de	aanwezigheid	van	hockeyinternational	Marcel	Balkestein	(speler	bij	Oranje-Zwart,	met	dank	aan	ABN	AMRO)	en	Jeroen	Soeters	(speler	bij	Rotter-
dam) maakten het geheel compleet.

Met	ingang	van	dit	hockeyseizoen	hebben	we	een	nieuwe	hoofdsponsor.	ABN	AMRO	heeft	zich	voor	de	komende	jaren	verbonden	aan	onze	vereniging,	waar	we	ontzettend	blij	mee	zijn.	
Tijdens diverse activiteiten door het jaar heen hebben zij zich met leuke acties gepresenteerd binnen onze vereniging. Denk naast het bezoek van Marcel Balkestein aan bijvoorbeeld de 
actie met de teamkratten met bidons.

Een	zeer	geslaagde	nieuwe	tak	van	sport	binnen	onze	vereniging	is	Bewegen	met	Plezier.	Aan	het	begin	van	het	seizoen	is	een	groep	senioren	van	55+	met	veel	enthousiasme	met	
knotshockey	gestart.	Op	een	gezellige	en	verantwoorde	manier	wordt	er	heerlijk	gesport	onder	begeleiding	van	Pia	de	Wolf.	Bewegen	met	Plezier	is	een	initiatief	van	de	Raadswerkgroep	
van de gemeente Tiel in samenwerking met THCC De Kromhouters.

Ook	nieuw	gestart	en	zeer	succesvol	in	seizoen	2013-2014	is	de	keepersschool.	Onder	de	bezielende	begeleiding	van	Pia	de	Wolf	en	diverse	assistenten	worden	er	twee	avonden	in	de	
week	trainingen	gegeven.	De	keepers	van	Kromhouters	maken	zich	hier	de	kneepjes	van	het	keepers’vak’	eigen.	En	ook	keepers	van	buitenaf	zijn	welkom;	naast	onze	eigen	“goalie’s”	is	ook	
een	flink	aantal	keepers	van	Geldermalsen	te	vinden	op	de	trainingen.

Er	is	dit	seizoen	lekker	gehockeyd	door	iedereen.	Groei	en	ontwikkeling	binnen	alle	teams	is	duidelijk	zichtbaar.	Dit	heeft	een	flink	aantal	mooie	vruchten	afgeworpen,	zowel	in	de	zaal-	als	
bij de veldcompetitie: het meiden C1- team dat een prachtige zilveren plaats heeft behaald tijdens een superspannend Landskampioenschap Zaal, een jongens B2 dat zowel in de zaal als 
op het veld laat zien dat ze heer en meester zijn, en ook jongens C2 en meiden D4 hebben goede zaken gedaan. Bijzonder is het aantal kampioenen bij de senioren. Maar liefst vier teams 
hebben promotie binnengehaald: Heren 1, Heren 2, Heren3 en Dames 2.

Aan al deze mooie dingen ligt veel werk achter de schermen ten grondslag. Een en ander gaat uiteraard niet vanzelf. Om alles te organiseren en onze vereniging goed draaiende te houden 
zijn we altijd afhankelijk van leden die extra taken willen vervullen en vrijwilligers. Dit seizoen hebben we mogen rekenen op de steun en het enthousiasme van bijna 150 vrijwilligers: com-
missieleden, coaches, teammanagers, werkgroepenthousiastelingen, wasmoeders en meer. Onze dank is groot aan iedereen die geholpen heeft om van seizoen 2014-02015 een succes te 
maken. 

Organisatie
Het	bestuur	van	de	vereniging	is	na	de	ALV	van	november	2014	gewijzigd.	Luuk	Nijenhuis	(TC),	Klaas	Versteegh	(Algemeen)	en	Maarten	van	Schaik	(Bar)	zijn	officieel	teruggetreden.	Van	
9 zijn we teruggegaan naar  7 bestuursleden: de functie van 2e Bestuurslid TC en Bestuurslid Algemeen zijn komen te vervallen.  Op dit moment hebben we vacatures in het bestuur voor 
Penningmeester	en	Accommodatie	(voormalig	Bar).	We	hebben		José	Aalders	per	1	mei	2015	bereid	is	gevonden	om	de	functie	van	Penningmeester	ad	interim	te	vervullen.	
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In seizoen 2014-2015 bestaat het bestuur uit:

Marilyn	Bruggeman		 voorzitter
André	van	den	Broek	 vice	voorzitter				
Daniëlle Kooijman  secretaris
José	Aalders			 				 penningmeester	a.i.
Annemiek Jaspers   bestuurslid tc
Mieke Beutener            bestuurslid sponsoring  
Vacature   bestuurslid Accommodatie   
 

Doelen
De doelen die we als bestuur hebben vastgesteld voor seizoen 2013-2014 staan hieronder genoemd. Tijdens de bestuursvergaderingen is de voortgang van de doelen besproken. 

1)  Velden 
	 Direct	na	afloop	van	het	seizoen	een	nieuw	waterveld	aanleggen	en	veld	2	renoveren.	Met	
 het openingsweekend openen we direct het nieuwe veld. 
 Doel grotendeels behaald; renovatie veld 2 wordt opgeschort
 
2)	 	Hockeytechnisch	beleid	
	 Invoeren	van	stap	1	van	het	hockeytechnische	beleid.	
 Doel ten dele behaald, wordt doorgezet naar volgend seizoen.
 
 
3)  Binding club 
• Leden en ook de ouders van jeugdleden nemen hun verantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van de vereniging. Zij maken af waar ze aan begonnen zijn. 
• Samen uit samen thuis. Daarbij voelen leden en vrijwilligers zich welkom op de vereniging. 
 Doel ten dele behaald, wordt doorgezet naar volgend seizoen.
 
4)  Jaaragenda 
 Er wordt een jaaragenda vastgesteld voor het lopende jaar, waaraan elke commissie zijn 
 aandeel kan (in)leveren.
 Doel behaald.
 
5)  Communicatie 
 De leden maken gebruik van de door Vereniging gekozen communicatiekanalen, te weten 
 website, lisa, nieuwsbrief en Hoenderik. 
 Doel behaald.
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6)   Wie doet wat 
      Het is voor iedereen duidelijk en vindbaar wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 Doel ten dele behaald, wordt doorgezet naar volgend seizoen.
 
7)   Groei leden jongens 
      Aan het einde van het seizoen hebben we per categorie e t/m c drie extra jongens erbij. 
 Niet behaald, wordt doorgezet naar volgend seizoen
 
8) Sponsoring 
      Aan het einde van het seizoen is er sponsorcommissie met 5 leden die zorgt voor een 
 stabiele bron van inkomsten.
 Doel behaald.
 
9)   Maatschappelijk verantwoord verenigen 
 Aan het einde van het seizoen hebben we twee projecten gerealiseerd. 
 Doel behaald.
 
10)  Facilitair 
      Aan het einde van het seizoen hebben we een  eindverantwoordelijke accommodatie, met
 daaronder chef velden, chef clubhuis en chef bar.
 Doel niet behaald, wordt doorgezet naar volgend seizoen

Een aantal doelen is behaald, een aantal doelen zal worden doorgezet naar het volgende seizoen. Het is namelijk gebleken dat er veel meer tijd nodig is om dingen te laten inbedden in de 
vereniging.    Toch kunnen we tevreden zijn met het resultaat dat we dit seizoen gezamenlijk hebben neergezet. Er zijn goede oplossingen aangedragen voor bepaalde probleemstellingen 
en	er	zijn	belangrijke	issues	gestructureerd.	Als	bestuur	kunnen	we	doelen	van	dit	seizoen	volgend	seizoen		verder	in	gang	zetten	en	‘finetunen’	voor	de	groei	en	ontwikkeling	van	onze	
vereniging.	Uiteraard	blijft	voorop	staan	dat	je	als	lid	van	THCC	de	Kromhouters	altijd	op	een	veilige,	prettige	en	gezellige	wijze	kunt	hockeyen	en	je	de	ruimte	krijgt	om	het	beste	uit	jezelf	
en je team te halen.

Marilyn	Bruggeman
voorzitter

Van de Secretaris

Met grote trots kan ik berichten dat de verschillende onderdelen binnen het secretariaat op rolletjes liepen in het seizoen 2014-2015. De verschillende commissieleden die het seizoen 
ervoor aangesteld zijn, hebben zich hun rol eigen gemaakt en werken zelfstandig. 

Nino Arzini is aangesteld als tuchtcommissielid. Nino onderhoudt de contacten met de KNHB over de verstrekte kaarten en boetes. Op het moment dat er een procedure gestart wordt 
vanuit	de	KNHB	of	vanuit	één	van	de	leden,	zorgt	Nino	ervoor	dat	dit	in	goede	banen	geleid	wordt.	Nino	is	daarbij	bezig	geweest	met	het	ontwikkelen	van	een	draaiboek	voor	tuchtzaken.	
Ook wordt er, mede op advies van de werkgroepen, gekeken of er een daadwerkelijke tuchtcommissie opgezet kan worden met wat meer leden.  
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Stille kracht achter de schermen is Caroline Leeman. Zij is degene die de nieuwsberichten op de website en facebook plaatst. Zeker met het wegvallen van de Hoenderik, heeft Caroline het 
druk gehad het afgelopen seizoen. Vanuit diverse hoeken krijgt ze verzoeken om stukjes online te plaatsen. Ook gaat Caroline zelf actief op zoek naar relevante info voor de leden. Tot slot 
heeft	Caroline	zich	ingespannen	om	overzicht	aan	te	brengen	in	de	verschillende	Facebookpagina’s.	

Vanuit de Helpdesk is het een rustig jaar geweest, te merken is dat de verschillende commissieleden hun weg veel beter in LISA weten te vinden en dat door onder andere de informatie-
bijeenkomsten voor coaches, ook leden hun weg beter weten te vinden. Martijn Kooijman heeft aangegeven een stap terug te willen doen en zal zijn werkzaamheden aan Ewout Wajer 
overdragen die de dagelijkse gang van zaken zal oppakken. Martijn blijft wel beschikbaar als adviseur in geval van calamiteiten. 

Jeanette van Dee is het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de ledenadministratie. Nu zij volledig ingewerkt is, is Jeanette voornemens het bestand zo schoon mogelijk te houden. Er 
zijn uniforme afspraken gemaakt over de invoer van leden, de opzeggingen en ook wordt er hard gewerkt aan het welkomstpakket. Tot slot moet vermeld worden dat de Ledenadministra-
tie vanaf komend seizoen onder de penningmeester zal vallen. 

Emmy	Visser	en	Silvio	Arzini	hebben	het	afgelopen	seizoen	de	veldreservering	en	de	oefenwedstrijden	opgepakt.	Mede	door	hun	inzet	was	het	goed	inzichtelijk	wie	wanneer	gebruik	
maakt van het veld en wanneer het veld nog beschikbaar was. Helaas hebben beiden aangegeven te stoppen met hun functie. Ik wil beiden ontzettend bedanken voor hun inspanningen! 
Gelukkig hebben we inmiddels ook een opvolger gevonden. Jackie Lucardie zal beide functies vanaf dit seizoen oppakken. 

Vorig seizoen zijn Joop Jaspers en Bob Titaleij gestopt met het uitgeven van de Hoenderik. Mede naar aanleiding van het advies van de werkgroep Communicatie hebben we er dit seizoen 
voor gekozen om slechts 4x een Hoenderik uit te brengen, gekoppeld aan de belangrijkste momenten van het seizoen. Helaas was er echter niemand die deze taak op zich wilde pakken. 
De diverse commissies hebben stukken aangeleverd, doch er was niemand die de Hoenderik in elkaar wilde zetten. Om deze reden heb ik dit samen met onze voorzitter zelf opgepakt. We 
hopen dat er dit seizoen iemand zich meldt om ons hierbij uit de brand te helpen. Verdere communicatie is het afgelopen seizoen via de website en enkele mails gebeurd. 

Ook hebben de dit seizoen een start gemaakt met een jaarkalender. Het idee was dat op voorhand al duidelijk is wat wanneer georganiseerd wordt. In eerste instantie liepen we tegen een 
aantal “kinderziektes” aan zoals het daadwerkelijk vullen van de agenda en het updaten van de agenda. Aan het einde van de seizoen hebben we onze draai gevonden en inmiddels is alles 
zowel op de website als in de LISA agenda terug te vinden. De kalender kan vervolgens geknipt en geplakt worden voor volgend jaar (uiteraard met andere data). 

Daniëlle Kooijman 
secretaris
 
 
Van de Ledenadministratie 

Vanuit de ledenadministratie enkelcijfers: 
Van 01-08-2014 tot 01-08-2015
Aanmeldingen: 116 
Opzeggingen: 91 en is 1 lid overleden dit jaar 
5	leden	zijn	geselecteerd	door	andere	hockeyclubs,	de	belangrijkste	reden	voor	opzegging	blijft	studie

In	september	start	de	hockeyschool	met	20	kinderen
Per	1	september	2014	zijn	er	644	leden.		
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Ledenteller (excl. Wachtlijst) 644
Waarvan opgezegd 0
 
Verdeling op basis van leeftijd
________________________________________
Op basis van leeftijd vrouw 355
________________________________________
Senioren  57
A-jeugd  52
B-jeugd 54
C-jeugd  70
D-jeugd 53
E-jeugd 47
F-jeugd  22
G-jeugd  
________________________________________
Op basis van leeftijd man  254
________________________________________
Senioren  104
A-jeugd  34
B-jeugd 28
C-jeugd  19
D-jeugd 29
E-jeugd 25
F-jeugd  15
G-jeugd  
________________________________________
Ledengroepen 
________________________________________
erelid . Man 5

Lid van verdienste 10
________________________________________
n-sp-lid . Man 8
n-sp-lid . Vrouw 4
________________________________________
trimhockey	.	Man	 12
trimhockey	.	Vrouw	 6
________________________________________
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Van de Tuchtcommissie

In	het	verenigingsjaar	2014-2015	bestond	de	tuchtcommissie	uit	Nino	Arzini	(H3).	Er	waren	twee	vacatures	voor	leden	van	de	tuchtcommissie.	Inmiddels	is	voor	komend	seizoen	één	vaca-
ture ingevuld door Thijs Leeman, de andere vacature wordt (in ieder geval voorlopig) ingevuld door Jackie Lucardie.
 
Dit seizoen zijn er 55 gele en rode kaarten uitgedeeld aan spelers van onze vereniging. De opbouw hiervan is als volgt: 44 kaarten zijn op het veld uitgedeeld, 11 kaarten in de zaalcompe-
titie. Het betrof in totaal 51 gele kaarten en 4 rode kaarten. Het kaartenniveau groeit daarmee van 51 in het jaar 2013-2014 naar 55 in het verenigingsjaar en blijft daarmee op peil. In het 
verenigingsjaar	heeft	de	tuchtcommissie	één	zaak	aangespannen	tegen	de	toekenning	van	een	rode	kaart.	Deze	is	deels	gewonnen,	waarbij	de	schorsing	is	verminderd	van	drie	naar	twee	
wedstrijden.
 
De tuchtcommissie constateert dat er nog te veel uitgedeelde gele en rode kaarten niet worden opgeschreven op het digitaal wedstrijdformulier. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk het is om uitgedeelde kaarten op het digitaal wedstrijdformulier te vermelden. Ook al is een gele/rode kaart onterecht, deze moet toch worden opgeschreven! Dus: uitgedeelde 
kaarten graag ook op het digitaal wedstrijdformulier vermelden, met daarbij behorende toelichting!

Nino Arzini
 
Van de Technische Commissie
Algemeen
De start van het seizoen 2014-2015 stond voor de TC uiteraard in het teken van ons lang verwachte derde veld, het waterveld. Door de aanbestedingsprocedure werd het veld pas na de 
herfstvakantie	opgeleverd,	wat	een	rommelige	start	van	het	seizoen	qua	trainingsschema	en	overvolle	zaterdagen	betekende.	Dankzij	de	flexibiliteit	van	trainers	en	teams	hebben	we	dit	
goed kunnen opvangen. En gelukkig bleek het wachten de moeite waard, het prachtige waterveld is met veel enthousiasme ontvangen. Hierbij is het vermelden waard dat we er (in tegen-
stelling tot veel andere verenigingen) voor gekozen hebben onze teams van jong tot oud en van eerstelijns tot recreatief de kans te geven te trainen en spelen op dit veld. 

Voor	alle	teams	was	het	weer	een	vol	seizoen	met	veel	wedstrijden	in	voorcompetitie,	reguliere	veldcompetitie	en	voor	velen	ook	zaalhockey.	Tijdens	het	veldhockeyseizoen	‘14-‘15	werd	
Kromhouters op zondag vertegenwoordigd door 4 Heren teams, 2 Veteranen teams, 2 Dames teams en 2 Dames Veteranen teams. Hiervan speelden Heren 3, 4 en Dames 2 in de compe-
titie	van	Midden-Nederland.	Bij	de	jeugd	waren	er	wederom	8	Jongens	teams	en	15	Meisjes	teams,	terwijl	ook	in	de	Jongste	Jeugd	en	Hockeyschool	veel	kinderen	actief	waren.	Ook	was	
op	maandag	de	groep	trimhockeyers	weer	met	veel	enthousiasme	aanwezig	onder	de	bezielende	leiding	van	John	Oldenburg.	Drie	jeugdteams	zijn	op	het	veld	kampioen	geworden:	MD4,	
JC2 en JB2. Bovendien speelden ook dit jaar alle eerstelijnsteams minstens Subtopklasse, naast MA1 dat Topklasse speelde en MC1 dat wederom in de IDC uitkwam. Bij de senioren hadden 
we	een	zeldzaam	succesvol	seizoen:	Heren	1,	2	én	3	werden	kampioen,	net	als	Dames	2,	terwijl	Dames	1	op	de	laatste	speeldag	helaas	nèt	het	kampioenschap	misliep.	

In de zaal heeft de vereniging weer meer teams in competitie gehad, 31. Hiervan werden er dit jaar 6 kampioen: MD3, MD2, MD1, MC4, MC1 en JB2. Het kampioenschap van MC1 leidde 
tot	een	bijzonder	evenement	voor	onze	club,	deelname	aan	het	Nederlands	Kampioenschap	Zaalhockey.	Tijdens	een	prachtige	en	zinderend	spannende	dag,	behaalden	de	meiden	de	2e	
plaats, een geweldige prestatie! 

De	TC	is	dit	seizoen	gestart	met	de	implementatie	van	het	Hockey	Technisch	Beleidsplan,	met	als	doel	de	begeleiding	van	al	onze	hockeyers	naar	een	hoger	plan	te	tillen.	Her	en	der	zijn	de	
positieve effecten hiervan al goed zichtbaar, hoewel ook duidelijk is geworden dat we er zeker nog niet zijn. Hiervoor blijft de inzet en focus van alle betrokkenen in de komende seizoenen 
nodig.

Organisatie TC 
Ook in het seizoen 2014-2015 zijn er personele wijzigingen geweest in de TC. We hebben afscheid genomen van Monique Uijen en Rijanne Verwoerd als coördinatoren jongste jeugd, 
beide dank voor de geleverde inspanning en bijdrage. Aan het einde van het seizoen hebben Jacqueline Boer en Silvio Arzini hun vertrek aangekondigd. Als TC en club zijn we beide veel 
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dank verschuldigd voor de grote inzet en betrokkenheid waarmee ze hun coördinatorschap hebben vervuld. Bovendien is het voorzitterschap van de TC gehalveerd, Luuk Nijenhuis is in 
het voorjaar afgetreden. Ook Luuk veel dank voor zijn bijdrage en de prettige samenwerking. Gelukkig hebben we versterking gekregen van Suzanne van Rooijen als coördinator senioren, 
een goede link met de jongere senioren. 
 
Zaalhockey
De	zaalhockeycommissie	heeft	het	organisatorische	deel	van	het	zaalhockeyseizoen	wederom	op	rolletjes	laten	verlopen.	Ook	dit	jaar	was	er	sprake	van	beperkte	zaalcapaciteit,	maar	de	
mogelijkheid in beide Tielse sporthallen te kunnen trainen, heeft het tekort wat minder nijpend gemaakt. Dit seizoen is voor het eerst ook in de Westroijenhal competitie gespeeld, een 
noodzakelijk	uitbreiding	gezien	ons	grote	aantal	zaalteams.	De	samenwerking	met	Sport	Plaza	was	ook	dit	seizoen	uitstekend,	waardoor	het	beheer	van	de	zalen	en	de	opening	van	de	bar	
op wedstrijddagen prima geregeld was. Ook de invulling van de zaalleiding in de thuishallen verliep, dankzij goede samenwerking tussen zaalcie, coördinatoren, trainers, coaches en ou-
ders, uitstekend. 

Wedstrijdsecretariaat
Dankzij het derde veld was de planning van wedstrijden op zaterdag dit seizoen wat minder krap en complex gelukkig. Deze taak was dit seizoen voor het laatst in de capabele handen van 
Angelique	Menalda,	die	wij	uiteraard	hartelijk	bedanken	voor	haar	inspanningen	de	afgelopen	seizoenen.	Gelukkig	hebben	we	haar	opvolger	(Henrike	van	Proosdij)	tijdig	kunnen	vinden,	
waardoor de overdracht soepel is verlopen. Bij de senioren heeft Jan-Willem Timmer het stokje op uitstekende wijze overgenomen. 

Arbitragecommissie 
In arbitragecommissie heeft Erik Oudelaar versterking gekregen van Nino Arzini en Rens Appels. Naast het opleiden en begeleiden van nieuwe scheidsrechters zijn zij bezig met het verbe-
teren van het niveau van onze scheidsrechters. Het zorgen voor voldoende en capabele scheidsrechters bij alle jeugdwedstrijden blijft een uitdaging die de commissie met verve tegemoet 
treedt. 

Keepersschool
De	keepersschool	neemt	steeds	professionelere	vormen	aan.	Op	maandag-	en	donderdagavond	zorgen	Pia	de	Wolf	en	haar	team	ervoor	dat	alle	Kromhouters	keepers	een	gerichte	trai-
ning krijgen. Een benadering die lang niet alle clubs kunnen bieden en die zeker vruchten afwerpt voor de kwaliteit van onze keepers. 

Vooruitzicht
Voor het seizoen 2015-2016 ligt een eerste prioriteit bij de invulling van de TC volgens de nieuwe structuur. Dit betekent een aantal vacatures, waarvoor kandidaten van harte uitgenodigd 
worden	zich	aan	te	melden.	Daarnaast	wordt	de	implementatie	van	het	Hockey	Technisch	Beleidsplan	voortgezet.

Annemiek Jaspers
voorzitter TC

 
Van de Sponsorcommissie
De eerste helft van het jaar bestond de commissie nog alleen uit twee personen namelijk Mieke Beutener en Gijs van der Sluijs. We realiseerde ons echter dat een sponsorcommissie van 
een	hockeyclub	een	breed	draagvlak	moet	hebben	en	een	vertegenwoordiging	uit	de	ondernemers	van	de	club.	Het	werk	kan	niet	op	twee	personen	rusten.	De	commissie	is	uiteindelijk	
met	6	personen	uitgebreid;	Geert	Luth,	Remco	Klein	Ovink,	Cees	Quak,	Mario	van	Veenendaal,	Roberts	Völke	en	Marie	Louise	Paping.	Gijs	is	helaas	weer	gestopt.	Mieke	vertegenwoordigde	
de sponsorcommissie in het bestuur. 

Het sponsorseizoen 2014-2015 werd net als vorig jaar voor de sponsors op vrijdag 29 augustus geopend met het sponsordiner. Na het succes van de twee vorige jaren, waren ook dit jaar 
de sponsors weer uitgenodigd voor sprankelend en culinair eten. 16 sponsors mochten wij verwelkomen en het mag opnieuw een doorslaand succes worden genoemd. Op zaterdag 30 
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augustus was er opnieuw een sponsormarkt. 

In	het	contract	met	onze	hoofdsponsor	Volvo	Henk	Scholten,	wat	al	jaren	een	groot	succes	is,	zijn	inmiddels	34	auto’s	verkocht	en	de	verkoop	gaat	door.	De	samenwerking	loopt	zo	goed	
dat Volvo Nederland het contract met nogmaals met anderhalf jaar heeft verlengd tot december 2015. 

Dit jaar mochten wij ook een mooi nieuw contract afsluiten met de ABN Amro Bank. RABO bank schroefde zijn sponsorgiften steeds verder terug en al jaren waren wij daar niet erg geluk-
kig mee. De afspraak die wij met de ABN Amro konden maken is lucratief, maar houdt wel in dat wij met het logo van de ABN op de borst moeten gaan lopen. Dit betekent ook nieuwe 
shirts voor de hele club. Omdat de ABN ons 1 jaar respijt gaf, kunnen wij deze exercitie parallel laten lopen met de overgang naar een nieuwe kledingleverancier.

Voor	de	keuze	van	de	nieuwe	kleding,	de	uitstraling,	sponsormogelijkheden	en	distributiewijze	zijn	we	niet	over	één	nacht	ijs	gegaan.	Hier	is	de	hele	club	bij	betrokken	geweest.	Het	heeft	
veel leden veel tijd gekost, maar nu is er een gedegen en goed besluit genomen. Na 2 brainstormsessies voor gehele club , 4 werkgroep-avonden, 2 informatieavonden voor gehele club 
en	2	presentaties	tijdens	ALV,	is	er	tijdens	de	ALV	van	23	maart	definitief	besloten	dat	Donaci	onze	nieuwe	kledingleverancier	wordt.		Hier	zit	geen	contract	aan	vast,	zodat	er	ook	geen	
eisen vanuit deze kledingleverancier aan onze club kan worden gesteld. 

De	clubshirts	hebben	dezelfde	prijs	en	uitstraling	als	de	bestaande	shirts,	maar	zijn	gemaakt	van	een	gesublimeerde	stof,	zodat	alle	logo’s	en	nummers	inclusief	het	ABN	Amro	logo	kunnen	
worden	mee	gedrukt.	Tevens	is	er	een	ontwerp	gemaakt	voor	een	prachtig	uit-shirt	en	kousen,	specifieke	Kromhouters-trainingspakken	en	hoodies.	In	de	loop	van	seizoen	2015-2016	zul-
len deze allemaal verkrijgbaar zijn. De club koopt de kleding in. De distributie verloopt via de club naar de sportwinkel, zodat de opbrengst ten goede komt aan de club. Sponsors kopen 
de	sponsorkleding	via	de	club,	waarbij	de	logo’s	meegenomen	worden	bij	de	levering.	

Ook in de bebording is er een verandering gaande. De borden zullen t.z.t. omgezet worden naar doeken, zoals dit reeds op veld 3 is ingezet met het doek van Kasteel Wijenburg.

Precies	1	jaar	na	de	Kick-Off	party	op	2	november	2013	konden	wij	het	nieuwe	veld	3	openen,	dat	mede	tot	stand	is	gekomen	door	de	door	sponsorcommissie	opgezette	Club	van	1000.		

Naast	onze	bestaande	hoofdsponsors	ABN	Amro,	Volvo	Henk	Scholten,	McDonalds,	Il	Mondo	en	Kasteel	Wijenburg		hebben	wij	in	maart	een	contract	afgesloten	met	Pro	Persona.	Over	
en	weer	willen	wij	elkaar	bestuiven	met	onze	kwaliteiten.	EBN	Certifications	heeft	zich	bereid	verklaard		Dames	1	met	de	trainingspakken	te	sponsoren.	De	grootste	sponsoring	in	natura	
kregen wij van de Dekker Groep; het zand voor veld 3 en het toekomstige waterveld 1 is door hen om niet aan ons ter beschikking gesteld.

Sponsoring is niet meer zo vanzelfsprekend als dat vroeger was, maar desondanks konden wij vorig seizoen weer zes nieuwe hoofd- en bordsponsors begroeten. Het totaal staat per juli 
2015 34 clubsponsors. 4 sponsors zijn vertrokken, waarvan 1 bank, 2 omdat bedrijf ophield te bestaan en 1 band minder door vertrek zoon. De 5 nieuwe teamkledingsponsors die via de 
sponsorcommissie hebben gehandeld is in werkelijkheid niet het totaal aantal kledingsponsors. Een aantal teamkledingsponsors heeft op eigen houtje de kleding gesponsord zonder de 
sponsorcommissie	te	benaderen.	Oorzaken:	geen	extra	afdracht	aan	club	willen	geven.	Met	het	nieuwe	systeem	bij	de	start	van	het	nieuwe	seizoen	2015-2016	hopen	wij	hiervan	verlost	te	
zijn.

De commissievoorzitter dankt alle leden van de commissie voor hun inzet. Ook dankt zij de werkgroep-leden en (ouders van ) leden die bereid waren mee te denken met de kledingkeuzes.

Mieke Beutener
Bestuurslid sponsoring
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Van de Accommmodatie/Barcommissie
Algemeen
Als	barcommissie	zijn	we	ons	er	van	bewust	dat	de	omzet	van	de	bar	een	significant	aandeel	is	in	het	voortbestaan	van	onze	club.	Seizoen	2014-2015	is	wat	dat	betreft	een	bewogen	
periode qua inkomsten. Het niet doorgaan van de alom bekende toernooien is een enorme aderlating. En ook op zondag merkten we, los van het feit dat we ontzettend blij zijn met het 
nieuwe veld, dat de inkomsten op deze dag van de week wat achterblijven ten opzichte van voorgaande jaren doordat er met name tijdens de wedstrijden van Heren 1 op veld 3 minder 
frequent aan de bar wordt besteld. 
Zolang veld 3 als hoofdveld blijft fungeren, zullen we voor komend seizoen een oplossing moeten bedenken om de omzet op deze dag te vergroten. Zeker gezien het feit dat veel teams 
naar een hogere klasse zijn gepromoveerd, waardoor wedstrijden voor toeschouwers nog aantrekkelijker zullen worden om naar te kijken.

Diensten
Aan het einde van het seizoen hebben we behoorlijk wat problemen gehad met de barbezetting. Veel diensten in april en mei waren niet ingevuld en zijn daardoor vanuit de barplanner 
ingepland met (ouders van) leden die nog geen diensten hadden vervuld. Ondanks een mail met de ingedeelde tijd en een herinneringsmail zijn velen niet op komen dagen. Een enke-
ling meldde zich af met de boodschap dat hij/zij niet kon. Het gevolg was dat er een behoorlijk druk op ons als barcommissie is komen te liggen om de diensten gevuld te krijgen, waarbij 
diensten veelal door commissieleden zelf zijn vervuld. Dit is geen wenselijke situatie.
Wij zijn ons er van bewust dat de communicatie rondom het zelf inplannen nog beter en frequenter kan. Desondanks valt en staat het invullen van de barplanning met de bereidheid en 
alertheid van (ouders van) leden om dit zelf te doen.

Als alternatief voor het draaien van een bardienst, hebben we de mogelijkheid gegeven om een  dienst voor €25,00 af te kopen. Hiervan is behoorlijk gebruik gemaakt. 

Samenstelling
De barcommissie van dit seizoen:
Celeste Bouman
Ewout Waijer
Jorian van Wissen
Justin van Wissen
Liselotte de Haan
Rico Wien
Sander Bruggeman
In de tweede helft van het seizoen heeft Rico zijn werkzaamheden op een laag pitje gezet. Vanaf mei zijn Brian Arts en Niels Scherrenberg het team komen versterken, waar we erg blij mee 
zijn.
Voor aankomend seizoen heeft ook Jan Visser aangegeven graag bij de barcommissie te willen aansluiten. 
We zijn erg blij met deze aanvullingen maar blijven op zoek naar /staan open voor nog meer commissieleden zodat we de werkzaamheden meer kunnen spreiden en een groter draagvlak 
hebben binnen de commissie. En uiteraard ook met het oog op commissieleden die vanwege studie of andere bezigheden besluiten om de commissie te verlaten. 

Tot slot
Wij hopen dat wij jullie als lid/ouder vaak aan de bar mogen begroeten voor een drankje en/of een hapje, en dat eenieder op zijn/haar wijze een steentje zal bijdragen door bardienst in 
te	plannen	en	te	draaien.	Ook	zijn	wij	nog	op	zoek	naar	nieuwe,	enthousiaste	mensen	om	als	lid	van	de	barcommissie	te	fungeren,	zodat	we	een	mooi	en	fijn	nieuw	hockeyseizoen	kunnen	
neerzetten. Ben jij geïnteresseerd zijn kun je je melden via barcommissie@kromhouters.nl.

Sander Bruggeman
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Van het Jeugdbestuur 

En dan zit het seizoen er alweer op. Het jeugdbestuur heeft weer een druk jaar achter de rug. We hebben activiteiten georganiseerd, maar ook aan het bestuur gesleuteld. 

We begonnen het jaar traditioneel met het AB feest in november. Het thema hippie werd door iedereen enthousiast opgepakt en het werd een bijzonder gezellige avond...! 

Nadat	de	rust	weer	was	weder	gekeerd	begonnen	de	voorbereidingen	voor	Sinterklaasochtend.	Hierbij	wordt	de	hockeyschool	verrast	door	een	bezoekje	van	Sint	en	zijn	pieten.	De	pieten-
trainingen o.l.v. een grote groep enthousiaste pieten werd een dolle boel! 

Bij het nieuwe jaar horen nieuwe voornemens, dat geldt ook voor het jeugdbestuur. Er werd besloten op zoek te gaan naar meer leden. Er werd een selectie gemaakt en deze mensen 
konden	kiezen	of	ze	het	leuk	zouden	vinden.	Zo	ontstond	er	een	nieuwe	groep	waarmee	we	het	C-feest	gingen	organiseren.	Het	thema,	de	dj’s	en	de	versiering	staan	klaar	als	blijkt	dat	het	
vele promoten bij trainingen en op school niet heeft gewerkt. Een derde ronde langs de trainingen van de C-jeugd mocht niet baten, het feest werd helaas afgelast. 

Maar	het	bestuur	liet	de	schouders	niet	hangen,	want	het	volgende	AB	stond	alweer	op	de	planning!	Door	het	aflasten	van	de	toernooien	had	de	club	extra	vergunningen	over.	Dat	hoef	je	
het jeugdbestuur niet twee keer te vertellen! 
Met	de	brandtrap	opgebouwd	hadden	we	een	legale	380	man	binnen,	en	allemaal	in	pyjama!	Het	was	een	ongekend	goede	pyjamaparty	met	dj’s,	knuffels,	pantoffels	en	bier.	

Volgend jaar is het voornemen de jongere jeugd meer onder de aandacht te brengen. Maar voor nu nagenieten van dit jaar. Iedereen die het jeugdbestuur heeft geholpen dit allemaal 
waar te maken, ontzettend bedankt! 

Fleur	Peterse
Voorzitter Jeugdbestuur
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Jaarverslag seizoen 2014-2015
Start
Het seizoen start ongekend mooi: leuke, sportieve wedstrijden worden met veel plezier gespeeld onder ongekend lekkere weersomstandigheden. 

Plezier	in	sport	is	belangrijk	en	kan	worden	vergroot	als	we	onszelf	inspannen	om	sportief	en	met	respect	met	elkaar	om	te	gaan.	De	KNHB	heeft	op	dit	gebied	diverse	acties	gestart	om	
dit positief te stimuleren waar wij als vereniging ook aan meedoen. Denk hierbij onder andere aan Samen naar een veiliger sportklimaat maar ook aan Shake Hands en Sportief in de 1e, 
2e, en 3e helft. Deze laatste is gericht op veteranen en om dit kracht bij te zetten worden er in september speciale veteranen-teamkratten (krat met 12 bidons) uitgereikt door onze ambas-
sadeur voor Sportiviteit en Respect, Marie Louise Kodde. 

Sponsors
Met	ingang	van	dit	seizoen	hebben	we	er	twee	nieuwe	hoofdsponsors	bij	en	daar	zijn	we	ontzettend	blij	mee.	Naast	McDonalds	en	Volvo	zijn	nu	ook	Kasteel	Wijenburg	én	ABN	AMRO	op	
onze velden terug te vinden. Mede dankzij sponsors kunnen we als vereniging voortbestaan en onze ambities realiseren. ABN AMRO heeft een mooie introductieactie voor de vereniging 
geregeld: voor al onze jeugdelftallen is er  een krat met bidons. 

Keepersschool
Nieuw	gestart	is	de	keepersschool	Pi-Academie.	Onder	de	bezielende	begeleiding	van	Pia	de	Wolf	en	diverse	assistenten	worden	er	twee	avonden	in	de	week	trainingen	gegeven.	De	
keepers	van	Kromhouters	maken	zich	hier	de	kneepjes	van	het	keepers’vak’	eigen.	En	ook	keepers	van	buitenaf	zijn	welkom;	naast	onze	eigen	“goalie’s”	is	ook	een	flink	aantal	keepers	van	
Geldermalsen te vinden op de trainingen.

BMP
Ook	nieuw	is	‘onze’	seniorengroep	van	55+	die	op	26	september	met	veel	enthousiasme	met	‘Bewegen	met	plezier’	van	start	gaat.	Dit	is	een	initiatief	van	de	Raadswerkgroep	van	de	ge-
meente	Tiel	samen	met	THCC	de	Kromhouters.	Maar	liefst	27	ouderen	hebben	zich	hiervoor	aangemeld.	Zij	sporten	op	donderdagochtend	onder	leiding	van	Pia	de	Wolf,	geholpen	door	
Suzanne Sundermann, op een  gezellige  en verantwoorde manier. Wethouder Driessen knotst tijdens de eerste training de eerste bal weg, waarna men met groot plezier aan een warming 
up	en	een	partijtje	Knotshockey	begint.	

Veld 3
Aan	het	eind	van	de	herfstvakantie	komt	de	oplevering	van	veld	3	in	zicht.	Er	wordt	met	man	en	macht	gewerkt	om	alles	op	tijd	klaar	te	krijgen.	En	op	1	november	is	het	zover:	de	officiële	
opening	van	veld	3!	Het	is	een	prachtige,	feestelijk	dag	voor	jong	en	oud	vol	hockey	en	plezier.	Vanaf	17.00	uur	is	er	een	gevarieerd	programma	voor	alle	leeftijden.	Een	leuk	onderdeel	van	
deze	avond	is	de	All	Stars	Wedstrijd,	waarbij	Raadsleden	van	de	Gemeente	Tiel,	mannen	van	de	projectgroep	en	diverse	Kromhouters	in	gemengde	teams	een	partijtje	hockey	spelen.	Het	
bezoek	van	tophockeyer	Marcel	Balkestein	(met	dank	aan	ABN	AMRO)	en	zijn	‘collega’	Jeroen	Soetens,	en	wethouder	Driessen	van	de	gemeente	Tiel	geven	de	opening	een	officieel	tintje	
en maken het geheel af.
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Daags	voor	de	opening	vindt	op	27	oktober	de	ALV	plaats.	Niet	heel	druk	bezocht	helaas.	Naast	de	(financiële)	verantwoording	over	en	afronding	van	seizoen	2013-2014	wordt	Menno	
Jansen benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. Ook wordt het thema voor seizoen 2014-2015 geïntroduceerd: Samen uit, Samen thuis. Het bestuur wordt kleiner: Maarten van 
Schaik, Luuk Nijenhuis en Klaas Versteegh treden af. Twee van deze drie functies zullen niet meer worden vervuld.

In	de	weken	daarna	wordt	er	met	veel	enthousiasme	op	het	waterveld	getraind	en	gespeeld.	Qua	trainingsplanning	is	het	echter	een	hele	uitdaging	voor	onze	technisch	manager	Bart	van	
Gelder.	We	beschikken	nu	dan	wel	over	drie	velden,	maar	de	verlichting	kan	nog	niet	op	alle	drie	de	velden	tegelijk	branden.		Met	behulp	van	sponsors	Hoeflake,	Total	van	Dijkhuizen	en	
Dekker Groep kunnen we tegen minimale kosten een agregaat regelen als tijdelijke oplossing. Gelukkig is met de start van de tweede helft van het seizoen alles qua elektra afgerond en 
kan er ‘s avonds op alle velden worden gespeeld. 

Zaalhockey
In december gaat de zaalcompetitie van start. Met dit keer nog weer een paar teams meer dan vorig seizoen. Wederom is het leerzaam en leuk, en bovendien ontzettend spannend! Bij 
de jongens wordt JB2 kampioen. En bij de meiden van onze club zijn er maar liefst 5 teams 1e geworden: MC1, MC4, MD1, MD2 en MD3. Heel bijzonder is hierbij de prestatie van MC1. 
Zij	mogen	door	naar	het	Landskampioenschap	in	de	Amsterdamse	Zuidhallen	om	zich	te	meten	met	teams	van	Pinoké,	Ring	Pass,	Push	en	Gooische.	De	meiden	worden	heel	knap	2e	van	
Nederland!

Clubverjaardag
In januari vieren we met een uitgebreide borrel de 69e clubverjaardag van onze vereniging. We huldigen een groot aantal jubilarissen voor 10, 15 (Anouk Smits, Jan Weerts, Nina Ooster-
haven,	Pieter	Dolron,	Siebe	Metiary,	Suzanne	van	Rooijen),	25	(Casper	van	Hesteren,	Ingrid	Stavenuijter,	Judith	Wijnbergen,	Pieter	van	Noord,	Roelof	Jan	Mulder)	en	40	(Sander	Bruggeman)	
jaar lid. Ook de zaalkampioenen worden in het zonnetje gezet. Het is als altijd weer een gezellig Kromhouters samenzijn!

Jan Dolron
Triest nieuws is er met de start van de tweede helft van het seizoen. In de nacht van 4 op 5 maart is na een ziekbed van een half jaar ons lid Jan Dolron overleden. Jan was vanaf 1970 lid 
van de Kromhouters en speelde in diverse teams. Ook was hij een trouw sponsor van de club.

2e helft van het seizoen
Op 23 maart is de ALV zo mogelijk nog slechter bezocht dan die in oktober. Heel erg jammer, want dit is een belangrijke bijeenkomst. Naast dat er vooruit wordt gekeken naar seizoen 
2015-2016, worden er ook beslissingen genomen met betrekking tot onder meer het clubtenue (aangaande leverancier, distributie en ingangsdatum) en de contributie.

In	april	wordt	een	besluit	genomen	met	betrekking	tot	de	te	organiseren	toernooien	in	juni.	Helaas,	het	doek	valt	definitief.	Na	vele	onvergetelijke	jaren	gezelligheid,	hockey	en	feest	blijkt	
het heel lastig om op te boksen tegen allerlei andere zomerfestiviteiten: er is te weinig animo voor deze editie toernooi. Het is op meerdere fronten een harde klap.

Kromhouters Rally
Ook	is	er	dit	seizoen	wederom	geen	familie	toernooi.	Maar	wel	wordt	er	op	Hemelvaartsdag	de	allereerste	Kromhoutersrally	georganiseerd.	Een	groot	succes!	Het	is	een	prachtige	dag	die	
van	start	gaat	bij	Volvo	en	eindigt	op	de	club.	We	rijden	een	mooie	tocht	door	de	Betuwe,	langs	de	Linge	en	de	Waal.	Een	leuk	item	is	het	maken	van	verschillende	selfies.	De	kameel	met	
Jeske	van	der	Sluijs	is	onvergetelijk!!	De	deelnemende	mannen	van	Heren	3	winnen	de	rallyhoofdprijs	die	beschikbaar	is	gesteld	door	Volvo	Henk	Scholten.

Alle	teams	behalen	op	verschillende	fronten	mooie	resultaten.	Denk	hierbij	aan	persoonlijke	groei	en	ontwikkeling,	maar	ook	aan	teamontwikkeling.	Het	fijne	is	dat	je	wat	dat	betreft	op	
onze vereniging de ruimte krijgt om op elk niveau het beste uit jezelf maar ook uit elkaar te halen. 
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Kampioenen
Door de herindeling die plaatsvindt bij de jeugd (na de herfstvakantie) zit een team doorgaans in een passende competitie. Dit houdt het spannend en leuk omdat alle teams dan behoor-
lijk	aan	elkaar	gewaagd	zijn.	Daardoor	valt	een	kampioenschap	vaak	lastig	te	behalen.		Jongens	B2	en	C2	én	meiden	D4	doen	wat	dat	betreft	goede	zaken	en	behalen	een	mooie	eerste	
plaats. 
De seniorenteams maken er een extra bijzonder jaar van. De laatste competitiewedstrijden zijn bij tijd en wijle dan ook zenuwslopend. Verdriet is er bij de meiden van Dames 1 die net 
naast de titel grijpen. Maar we vieren ook vele feestjes: van de zes teams slepen er maar liefst vier promotie binnen: Heren 1, Heren 2, Heren3 en Dames 2. 

Alle	kampioenen	krijgen	een	Oudhollands	tegeltje	op	de	nieuwe	‘Kromhouters	Wall	of	Fame’.	(Van	iedere	kampioen	of	bijzondere	prestatie	wordt	voortaan	een	authentiek	tegeltje	gemaakt	
en op de wand bijgevoegd. )

Afsluiting
De jongste jeugd sluit het seizoen af met de traditionele MiniSlotdag. Deze wordt gehouden op initiatief van de KNHB maar georganiseerd door de coördinatoren van de vereniging. Het is 
weer een gezellige, sportieve dag met vele enthousiaste en blije kids. De jongens van 6E2 ronden het extra feestelijk af, want ze nemen vanuit Wijchen de 1e prijs mee naar huis.

We sluiten het competitieseizoen traditiegetrouw af met een gezellige en smaakvolle barbecue voor iedereen op het beachveld naast het clubhuis. Een dag die in het teken staat van alle 
vrijwilligers.	Want	dankzij	hen	heeft	iedereen	weer	lekker	kunnen	hockeyen	en	hockey	kunnen	kijken.

Op 22 juni vindt er nog een ingelaste ledenvergadering plaats. Tijdens deze extra bijeenkomst zijn we uitgebreid met elkaar in gesprek over seizoen 2015-2016 op het vlak van stemrecht 
voor ouders, de aangepaste begroting en de verdeling van de goedgekeurde contributieverhoging. Het is een zeer interessante en nuttige bijeenkomst.

Op 28 juni krijgen we bericht dat de gemeente heeft besloten om ons volgens jaar vervroegd €210.000 extra geld te geven voor vervanging van de onderbouw, hekwerk en eventueel 
lichtmasten	van	veld	1.	Dit	wordt	in	oktober	2015	definitief	als	de	gemeentelijke	begroting	wordt	goedgekeurd.	We	hadden	al	€190.000	te	besteden	voor	renovatie	van	de	speelmat.	Hier-
door komt er een volledig nieuw zandveld met de uitstraling zoals veld 3 heeft, te liggen. We hebben de optie als club om te besluiten om hier een 2e waterveld van te maken.
 
Tot slot
Aan alle mooie dingen van seizoen 2014-2015 ligt veel werk achter de schermen ten grondslag. Een en ander gaat uiteraard niet vanzelf. Om alles te organiseren en onze vereniging goed 
draaiende te houden zijn we altijd afhankelijk van leden die extra taken willen vervullen en vrijwilligers. Het is altijd lastig om voor alle werkzaamheden mensen te vinden, maar ook dit 
seizoen hebben we mogen rekenen op de steun en het enthousiasme van bijna 150 vrijwilligers: commissieleden, coaches, teammanagers, werkgroepenthousiastelingen, wasmoeders en 
meer. Grote dank voor alle inzet!

Terugkijkend	kunnen	we	stellen	dat	het	een	heel	bijzondere	seizoen	is	geweest.		Eén	met	flink	veel	pieken:	nieuw	veld,	flinke	groei	in	hockeyontwikkeling	bij	jeugdleden,	veel	seniorkampi-
oensteams,	leuke	nieuwe	activiteiten.	Maar	ook	wat	dalen:	Op	het	financiële	vlak	hebben	we	alle	zeilen	moeten	bijzetten	en	de	begroting	moeten	bijstellen.	Ondanks	dat	de	bar	in	seizoen	
2014-2015	uitstekende	zaken	heeft	gedaan,	valt	het	resultaat	in	de	lijn	der	verwachting	naar	beneden	door	het	wegvallen	van	de	toernooien,	de	flinke	investering	in	een	waterveld	en	in	
beter	hockey.	

Het komende seizoen zal wat dat betreft een uitdaging worden. Willen we in dezelfde lijn door? Wat doen we met veld 1? Hoe kunnen we meer geld genereren? Wat wordt de visie voor 
het clubbeleid 2016-2021? Allemaal vraagstukken waar niet eenduidig een antwoord op te geven is, maar waar we wel gezamenlijk over kunnen nadenken en praten. Jullie zijn van harte 
welkom op:



Jaarverslag

Care for Dental SZR Design 8 Oogartsen refractiecentr. Juwelier De Jongh Van den Berg Sport Intersport Tiel

2 november 2015 Algemene Leden Vergadering, met als extra onderwerpen: 
   Stemrecht ouders, besluit rondom veld 1 en doelen seizoen 2015-2016

17 januari 2016 Strategische Jaar Bijeenkomst, in workshopvorm met als onderwerp:
   Beleidsplan 2016-2020 en wat betekent dat voor de plannen en 
   begroting van seizoen 2016-2017

11 april 2016  Algemene Leden Vergadering, met als onderwerp:
   Jaarplan en begroting seizoen 2016-2017

Sportieve groet,

Marilyn	Bruggeman
voorzitter



Belangrijk
Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
 
Zoals besproken op de ALV van 22 juni 2015 dienen de statuten en het huishoudelijk 
reglement aangepast te worden. 

De huidige teksten van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn als volgt te 
vinden:

Site	kromhouters.nl	->	kopje	‘De	Club’	->	‘Reglementen’->	Statuten
Site	Kromhouters.nl	->	inloggen	LISA	->	‘Club’	->’Documenten’	->	Huishoudelijk			
            Reglement

De concepttekst van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn hieronder in de 
Hoenderik meegenomen.
 
Reden om de statuten te wijzigen is enerzijds een verzoek vanuit de KNHB. Zij hebben 
elke vereniging gevraagd op te nemen dat ook vrijwilligers onder het tuchtrecht vallen, 
dit naar aanleiding van het incident in Wassenaar. Daarnaast is ook een stemrecht voor 
de ouders van minderjarige leden opgenomen. Belangrijkste reden hiervan is dat we 
zo de betrokkenheid van ouders willen vergroten. We zijn immers een vereniging en 
we doen het samen, daar hoort dan ook stemrecht bij. 
 
Los hiervan zijn nog enkele kleinere wijzigingen opgenomen, ter verduidelijking of ter 
modernisering. Als leidraad bij het opstellen van de nieuwe teksten zijn de teksten van 
de KNHB gebruikt. 
 
Op de ALV zal op het moment dat tweederde van de leden aanwezig is, gestemd kun-
nen worden over de wijzigingen. Halen we dit aantal niet, dan zal binnen vier weken (te 
weten op 23 november 2015) een tweede ALV gepland worden. 
 



Statuten
VOORSTEL GEWIJZIGDE STATUTEN
Statuten

Heden de vijfentwintigste juni, negentienhonderdnegenenzeventig, is voor mij, WILLEM ALBERTUS HAANEBRINK, notaris ter standplaats Tiel verschenen :de heer Dr Erik Karel Jozef Kreut-
zer,	klinisch	chemicus,	wonende	te	Zoelen,	Uiterdijk	11,	ten	deze	handelend	in	zijn	hoedanigheid	van	voorzitter	van	de	te	Tiel	gevestigde	vereniging	“Tielse	Hockey	Club	“De	Kromhouters”.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: Op dertig mei negentienhonderdnegenenzeventig is te Tiel een algemene vergadering van de leden van voornoemde vereniging gehou-
den, waarin is besloten de statuten der vereniging te wijzigen en een doorlopende tekst van die gewijzigde statuten te doen opnemen in een notariële akte.

In die algemene vergadering is aan hem, comparant, op gedragen om gemelde besluiten uit te voeren.
Van bedoelde besluiten alsmede van die opdracht blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van die algemene vergadering.
Alsnu ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarde de comparant dat voor de vereniging gelden de navolgende STATUTEN

NAAM.
Artikel 1.
De	vereniging	is	genaamd	Tielse	hockey-	en	cricketclub	“De	Kromhouters”	en	werd	opgericht	op	zesentwintig	januari	negentienhonderdzesenveertig.

ZETEL.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Tiel.

DOEL.
Artikel 3.
De	vereniging	stelt	zich	ten	doel	de	beoefening	van	de	hockeysport	en	de	cricketsport	zoveel	mogelijk	te	bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a.	het	doen	deelnemen	van	elftallen	aan	wedstrijden	in	competitieverband	zoals	uitgeschreven	door	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockeybond	en	de	Koninklijke	Nederlandse	Cricketbond;
b. het doen deelnemen van elftallen aan wedstrijden tijdens toernooien;
c.	het	doen	trainen	van	zijn	leden	ter	bevordering	van	de	techniek	en	de	ervaring	in	het	hockey-	respectievelijk	het	cricketspel;
d. het hanteren van alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR
Artikel 4.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN
Artikel 5
1. De vereniging kent als leden:
	 a.	 Seniorleden;	kunnen	slechts	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	achttien	jaar	of	ouder	zijn	en	die	als	zodanig	door	het	bestuur	dan	wel	de	algemene	
vergadering zijn toegelaten, dan wel zij die op grond van het bepaalde in de laatste volzin van het volgende lid seniorlid zijn geworden. 
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	 b.	 Juniorleden;	kunnen	slechts	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	jonger	zijn	dan	achttien	jaar	en	die	als	zodanig	door	het	bestuur	dan	wel	de	alge-
mene vergadering zijn toegelaten. Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar waarin het de daartoe krachtens het vorige lid vereiste leeftijd van achttien jaar 
bereikt, zonder verdere formaliteiten.
 c. Ereleden; kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen aan wie wegens hun langdurige en bijzondere verdiensten jegens de vereniging het erelidmaatschap is ver-
leend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden. Ereleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.
 d. Leden van verdienste; kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en 
aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden. Leden van verdienste zijn als zodanig geen leden 
van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Leden van verdienste hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene verga-
dering. Leden van verdienste zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.
2.	 Begunstigers	zijn	zij,	die	zich	bereid	verklaard	hebben	de	vereniging	financieel	te	steunen	met	tenminste	een	door	het	bestuur	vast	te	stellen	bijdrage.	Begunstigers	hebben	geen	
andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

TOELATING
Artikel 6
1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Minderjarige natuurlijke personen kunnen alleen als lid wor-
den toegelaten indien zij een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger overleggen aan het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating en deelt in geval van niet-
toelating dit op de eerstkomende algemene vergadering mede. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.

2. De toelatingsprocedure kan nader in het huishoudelijk reglement van de vereniging worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de toelating tot het lidmaatschap 
van de vereniging kunnen worden gesteld.

3. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat het door het nieuwe lid verschuldigde bedrag door de vereniging is ontvangen.

4. Leden, danwel hun wettelijk vertegenwoordiger, kunnen door het bestuur worden verplicht ten behoeve van de vereniging hand- en spandiensten te verrichten. 

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

6. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen daarin onverwijld schrifte-
lijk of langs elektronische weg aan de vereniging op te geven. Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het wenselijk als eveneens opgave wordt gedaan 
van andere communicatiemiddelen, zoals emailadres en telefoonnummer.

LIDMAATSCHAP	KNHB
Artikel 7
1.	 Personen	die	als	lid	toetreden	tot	de	vereniging,	worden	daardoor	lid	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockeybond	en	/of	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Cricketbond.	Als	zodanig	
zijn	zij	(mede-)onderworpen	aan	de	statuten,	reglementen	en	besluiten	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockeybond	en	zijn	organen,	waaronder	met	name	is	begrepen	de	tuchtrecht-
spraak. 
2.	 Personen,	die	een	al	dan	niet	betaalde	functie	binnen	de	vereniging	uitoefenen	of	zullen	uitoefenen,	met	uitzondering	van	hen,	die	uitsluitend	door	een	financiële	bijdrage	de	ver-
eniging	steunen	of	zullen	steunen	en	van	hen	die	met	de	hockeysport	generlei	bemoeienis	hebben	of	zullen	hebben,	dienen	zich	te	(mede-)onderwerpen	aan	de	statuten,	reglementen	en	
besluiten van de bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen nemen en alle vereiste regelingen treffen, 
waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden aangegaan. 
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STRAFFEN
Artikel 8
1. a. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor 
de belangen van de vereniging worden geschaad. 
b. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen –wedstrijdbepalingen daaronder begrepen- en/of besluiten van organen van de KNHB, of waardoor 
de	belangen	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockey	Bond,	dan	wel	van	de	hockeysport	in	het	algemeen	worden	geschaad.
2. Indien de algemene vergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het tuchtreglement en 
geschiedt	de	beoordeling	en	bestraffing	van	overtredingen	door	de	organen,	die	in	het	tuchtreglement	daartoe	zijn	aangewezen.
3.	 Daargelaten	de	bevoegdheid	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockey	Bond	om	overtredingen	als	bedoeld	in	lid	1	onder	b	te	bestraffen,	is	het	bestuur	bevoegd	om	overtredingen	te	
bestraffen, tenzij het bestuur een ander orgaan aanwijst.
4. In geval van een overtreding als bedoeld in lid 1 kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
a. berisping;
b. schorsing;
c.	 ontzetting	uit	het	lidmaatschap	(royement)	als	bedoeld	in	artikel	6;
d. uitsluiting van deelname aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
e.	 ontzegging	van	het	recht	om	één	of	meer	in	de	straf	genoemde	functies	voor	een	in	de	straf	genoemde	termijn	uit	te	oefenen;
f. geldboete.
5. Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In spoedeisende gevallen kan de straf mondeling aan het lid worden medegedeeld. 
6.	 Een	schorsing	kan	ten	hoogste	voor	de	duur	van	één	jaar	worden	opgelegd.	Gedurende	de	periode	dat	een	lid	is	geschorst,	heeft	hij	geen	stemrecht,	terwijl	hem	bovendien	gedu-
rende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. Een schorsing ontheft het lid niet van de verplichting tot het betalen van contributie.

EINDE	VAN	HET	LIDMAATSCHAP.
Artikel 9.
1.Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur 
d. door ontzetting namens de vereniging door het bestuur.
2.Opzegging	van	het	lidmaatschap	door	het	lid	kan	slechts	geschieden	door	een	schriftelijke	kennisgeving.	Deze	dient	te	geschieden	uiterlijk	één	maand	vóór	het	einde	van	het	vereni-
gingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
3.Opzegging	van	het	lidmaatschap	namens	de	vereniging,	kan	slechts	geschieden	met	inachtneming	van	een	opzeggingstermijn	van	één	maand:
a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen;
b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d.	wanneer	het	de	vereniging	krachtens	de	statuten	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockey	Bond	en/of	de	Koninklijke	Nederlandse	Cricketbond	verboden	is	het	lid	als	deel	uitmakend	van	
de vereniging te handhaven.
4.Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging in ernstige mate benadeelt.
6.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging alsmede van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene bin¬nen een maand na de 
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ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering, die uiterlijk vier weken nadat het bedoelde beroep is aangetekend, moet worden gehouden.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijks bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het Huishoudelijk reglement anders 
bepaalt of het be¬stuur anders besluit.
 
EINDE	VAN	DE	RECHTEN	EN	VERPLICHTINGEN	VAN	ADSPIRANTLEDENEN	BEGUNSTIGERS.
Artikel 10.
1.De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde door deze of door de vereniging door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bij-
drage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. De bepalingen omtrent het einde van het lidmaatschap van een gewoon lid zijn van overeenkomstige toepassing op een juniorlid.

GELDMIDDELEN.
Artikel 11.
1.De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a.contributies;
b.bijdragen van begunstigers;
c.verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
d.subsidies;
e.andere, toevallige, baten.
2.Het bedrag van de contributie, alsmede het entreegeld, zal jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
3.	Het	bestuur	is	bevoegd	in	bijzondere	gevallen	een	lid	gehele	of	gedeeltelijke	ontheffing	van	de	verplichting	tot	het	betalen	van	zijn	contributie	te	verlenen.

RECHTEN VAN BEGUNSTIGERS.
Artikel 12.
Behalve de eventuele overige rechten die aan begunsti¬gers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, 
oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

BESTUUR.
Artikel 13.
1.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van vijf, die uit de leden door de algemene vergadering worden benoemd.
2a.Bij benoeming van een minderjarige is een schrifte¬lijke toestemming van diens wettelijke vertegen-woordiger vereist.
b.De functies van voorzitter en penningmeester kunnen niet door een minderjarige worden uitgeoefend.
3a.De	benoeming	van	bestuursleden	geschiedt	uit	één	of	meer	bindende	voordrachten,	behoudens	het	bepaalde¬	in	lid	b.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voor-
dracht door tien of meer leden moet tenminste drie maal vierentwintig uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend;
b. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, 
genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigden vertegenwoordigd is;
c. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de alge-
mene vergadering vrij in haar keuze;
d.	Indien	er	meer	dan	één	bindende	voordracht	is,	geschiedt	de	benoeming	uit	die	voordrachten	met	een	gewone	meerderheid	van	stemmen.
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4.Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het verenigingslidmaatschap;
b. door ontslag;
c. door aftreden.
5 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, 
eindigt door het verloop van die termijn.
6a.	Elk	jaar	treden	één	of	meer	bestuursleden	af	volgens	een	door	het	bestuur	op	te	maken	rooster	van	aftreden,	doch	uiterlijk	drie	jaar	na	hun	benoeming.
De	aftredenden	zijn	terstond	éénmaal	herkiesbaar;	wie	in	een	tussentijdse	vacature	wordt	benoemd,	neemt	op	het	rooster	de	plaats	van	zijn	voorganger	in.	Hij	is	binnen	een	periode	van	
vier jaar maximaal tweemaal terstond herkiesbaar.
7.De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt.
 
Artikel 14.
1.De algemene vergadering wijst een voorzitter aan; het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan, en deelt dit ten spoedigste aan de leden mede.
Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een	bestuurslid	kan	meer	dan	één	functie	bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Over de totstandkoming en de inhoud van een besluit is het oordeel van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige bestuursleden beslissend.
3.Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 
Artikel 15.
1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 
3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd, de algemene le-
denvergadering gehoord hebbende.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het 
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van 
een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en te¬gen derden beroep worden gedaan.

5.1.Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering tot:
a.het aangaan van alle rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, welke twintig procent hoger zijn dan op de betreffende begroting is vermeld, tenzij de overschrijding van de 
begroting geringer is dan een in het huishoudelijk reglement hiervoor vermeld bedrag;
b. het huren, verhuren en op andere wijze gebruik- of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen voor een termijn van langer dan zeven aaneengesloten dagen;
c.het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d.het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
e.het aangaan van dadingen;

XXXXX
5.2.Op het ontbreken van een vereiste goedkeuring kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd hetgeen in lid 4 en 5 bepaald, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a.hetzij door de voorzitter;
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b.hetzij door twee andere bestuursleden.
7.Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
8.Het bestuur is verplicht zorg te dragen voor inschrijving in het betreffende verenigingsregister conform het bepaalde in artikel 29 lid 2 en 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 
JAARVERSLAG.
Artikel 16.
1.Het	verenigingsjaar	loopt	van	één	juli	tot	en	met	dertig	juni	daaropvolgend.
2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden ge-
kend.
3.Het	bestuur	brengt	op	een	algemene	vergadering	binnen	zes	maanden	na	afloop	van	het	verenigingsjaar,	behoudens	verlenging	van	deze	termijn	door	de	algemene	vergadering,	zijn	
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop 
van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.De algemene vergadering benoemt jaarlijks doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uit-
maken van het bestuur noch van die commissies die dienaangaande in het huishoudelijk re¬glement worden genoemd. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5.Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich na toestemming van de algemene vergade-
ring door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en 
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
7.Goedkeuring	door	de	algemene	vergadering	van	het	jaarverslag	en	de	rekening	en	verantwoording	strekt	het	bestuur	tot	décharge.	Wordt	de	goedkeuring	geweigerd	dan	kan	de	alge-
mene vergadering al die maatregelen nemen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
8.Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.
 
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.
1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.Jaarlijks worden twee vergaderingen gehouden:
-	de	“jaarvergadering”	wordt	uiterlijk	zes	maanden	na	afloop	van	het	verenigingsjaar	gehouden.	In	de	jaarvergadering	komen	onder	meer	aan	de	orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.de benoeming van de in artikel 16 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
d.voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
- de “begrotingsvergadering” wordt uiterlijk twee maanden voor de start van het nieuwe seizoen, gehouden. Op deze begrotingsvergadering komen onder meer aan de orde:
	a.	financiële	begroting	voor	het	volgende	seizoen
b. plannen voor het volgende seizoen
c. verhogingen van de contributie- en entreegelden
3.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek met opgave van de te behandelen onderwerpen van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent 
der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gege¬ven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping-overgaan door oproeping op de wijze waarop het bestuur algemene vergaderingen bijeenroept.
Artikel 18.
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1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alsmede hun wettelijk vertegenwoordiger.
2.Over toelating van andere personen beslist het bestuur.
3.Ieder	meerderjarig	lid	van	de	vereniging	dat	niet	geschorst	is,	heeft	één	stem.
4.	Juniorleden	hebben	zelf	geen	stem,	echter	wordt	per	gezin	aan	een	ouderpaar	of	een	daaraan	gelijkgestelde	vertegenwoordiger	één	stem	toegekend,	ongeacht	het	aantal	juniorleden	
binnen	dat	gezin.	Indien	één	van	de	ouders	zelf	lid	of	erelid	is,	krijgt	dat	gezin	geen	extra	stem	voor	de	juniorleden	binnen	het	gezin.	
5.Een	lid	kan	zijn	stem	door	een	schriftelijk	daartoe	gemachtigd	ander	lid	uitbrengen	met	dien	verstande	dat	een	lid	maximaal	één	ander	lid	mag	vertegenwoordigen.
Artikel 19.
1.De	algemene	vergaderingen	worden	geleid	door	de	voor¬zitter	van	de	vereniging	of	zijn	plaatsvervanger.	Ontbreken	de	voorzitter	en	zijn	plaatsvervanger,	dan	treedt	één	der	andere	
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering 
worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
 
Artikel 20.
1.Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechts-
gevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft	alsdan	wederom	niemand	deze	meerderheid	verkregen	dan	vinden	herstemmingen	plaats,	totdat	hetzij	éénpersoon	deze	meerderheid	heeft	verkregen,	hetzij	tussen	twee	personen	
is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is	bij	die	voorafgaande	stemming	het	geringste	aantal	stemmen	op	meer	dan	één	persoon	uitgebracht,	dan	wordt	door	loting	uitgemaakt,	op	wie	van	die	personen	bij	de	nieuwe	stem-
ming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6.Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7.Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes. Stemmingen over zaken geschieden bij hand opsteken, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming	gewenst	acht	of	één	der	leden	zulks	verlangt.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle 
aan de orde komende onderwerpen – dus mede voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook wanneer geen oproeping plaatsgehad heeft of wanneer deze niet op de voorge-
schreven wijze is geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht is genomen.
Artikel 21.
1.De	algemene	vergaderingen	worden	bijeengeroepen	door	het	bestuur	middels	oproeping	via	het	officiële	orgaan	van	de	vereniging.	De	termijn	voor	de	oproeping	bedraagt	tenminste	
twee¬ weken.
2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.
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STATUTENWIJZIGING.
Artikel 22.
1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar 
wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee¬ weken.

2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen vóór de vergadering een afschrift 
van	dat	voorstel,	waarin	de	voorgedragen	wijziging	woordelijk	is	opgenomen,	op	een	daartoe	geschikte	plaats	voor	de	leden	ter	inzage,	leggen	tot	na	afloop	van	de	dag	waarop	de	verga-
dering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig 
of vertegenwoordigd is.
 Is niet twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig of verte¬genwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, kan worden besloten,-mits met 
een meerderheid van tenminste twee/derde van¬ de uitgebrachte stemmen.
4.Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 
met algemene stemmen wordt genomen.
5.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
6.De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker 
gebied de vereniging gevestigd.
7.Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
8.Artikel 3 kan slechts gewijzigd worden indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen 
wordt aangenomen.
 
ONTBINDING.
Artikel 23.
1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2,3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3.Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo warden gegeven. 
4.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en regle-
menten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vere¬niging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegde woorden “in liquidatie”.

OMZETTING.
Artikel 24.
Voor een verzoek om machtiging tot omzetting van de vereniging in een ander rechtspersoon, bedoeld in artikel 23 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoeft het bestuur, goedkeuring 
van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 5 van artikel 22 dezer statuten is van overeenkomstige toepassing.
  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 25.
1.De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin nadere bepalingen worden gegeven over onder meer kleding, contributie vaststelling  en taak en samenstelling 
van de commissies, genoemd in artikel 15 lid 3.
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2.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut opgemaakt is verleden te TIEL op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
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VOORSTEL GEWIJZIGD HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Algemeen.
Artikel 1
1. De vereniging genaamd: THCC De Kromhouters , hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 26 januari 1946 en is gevestigd te Tiel.
2. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging.

Het clubtenue.
Artikel 2
1. Het tenue van de vereniging bestaat uit: 
-		 een	navy	blauw	poloshirt	met	een	verticale	witte	balk	van	ca	9	cm	over	de	linkerborst	met	hierop	het	officiële	logo	van	de	vereniging,	de	rechtermouw	is	wit	met	een	blauwe	boord	
en de linkermouw is blauw met een witte boord;
-   een witte broek (heren/jongens) of een witte rok (dames/meisjes);
-			 navy	blauwe	kousen	met	daarop	drie	witte	strepen.
2.	 De	leden	zijn	verplicht	bij	competitiewedstrijden	het	officieel	vastgestelde	clubtenue	te	dragen.	Bij	uitwedstrijden	kan	een	afwijkend	shirt	en/of	sokken	gedragen	worden	in	geval	de	
scheidsrechter hierom verzoekt.
3. Het Bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.
4. Andere onderscheidingstekens (bijvoorbeeld rugnummers) mogen slechts na toestemming van het Bestuur (en dan nog slechts collectief) aangebracht worden.  
5. Het maken van reklame, in welke vorm dan ook, binnen de vereniging is onderhevig aan goedkeuring van het Bestuur middels een schriftelijke akkoordverklaring. De bestemming 
van de uit reklame verkregen opbrengsten wordt door het Bestuur vastgesteld. De verantwoording voor deze gelden wordt gedaan via de jaarrekening. 

Leden.
Artikel 3
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in 
dit huishoudelijk reglement is bepaald.
2. De vereniging kent als leden: 
 - seniorleden;
 - juniorleden;
- ereleden; 
- leden van verdienste;
3.	 Seniorleden	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	achttien	jaar	of	ouder	zijn.	
4.	 Juniorleden	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	jonger	zijn	dan	achttien	jaar.	Juniorleden	worden	nader	onderscheiden	in:
	 a.	 juniorleden	A:	juniorleden	A	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	zestien	jaar	of	ouder,	doch	nog	geen	achttien	jaar	zijn;
	 b.	 juniorleden	B:	juniorleden	B	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	veertien	jaar	of	ouder,	doch	nog	geen	zestien	jaar	zijn;	
	 c.	 juniorleden	C:	juniorleden	C	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	twaalf	jaar	of	ouder,	doch	nog	geen	veertien	jaar	zijn;
	 d.	 juniorleden	D:	juniorleden	D	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	tien	jaar	of	ouder,	doch	nog	geen	twaalf	jaar	zijn;
	 e.	 juniorleden	E:	juniorleden	E	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	nog	geen	tien	jaar	zijn;
	 f.	 juniorleden	F:	juniorleden	F	zijn	zij	die	vóór	één	oktober	van	het	lopende	verenigingsjaar	nog	geen	acht	jaar	zijn.	
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Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating.
Artikel 4
1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de 
secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier wordt mede-onderte-
kend door hun wettelijke vertegenwoordiger.
 Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van 
de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.
*2. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor ereleden, leden van verdiensten en 
begunstigden. 
3.	 Voor	diegenen	die	gedurende	het	verenigingsjaar	lid	worden,	geldt	dat	zij,	indien	zij	lid	worden	voor	één	januari	van	het	betreffende	verenigingsjaar,	de	volledige	contributie	ver-
schuldigd	zijn.	Indien	zij	lid	worden	na	één	januari	van	het	betreffende	verenigingsjaar,	zijn	zij	de	helft	van	de	contributie	verschuldigd.
*4.	 Het	bestuur	is	bevoegd	een	wachtlijst	in	te	stellen	in	het	geval	er	onvoldoende	veld,	trainings-	en/of	teamcapaciteit	is.	Het	bestuur	is	bevoegd	nader	te	bepalen	welke	criteria	gel-
den voor het aanleggen van de wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden. 

Toelating, rechten en verplichtingen Begunstigde
Artikel 5
Het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon beslist per individueel geval over de toelating van een begunstigde en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in 
ieder geval geldt dat:
a. ook niet-leden van de vereniging begunstigde kunnen zijn;
b.	 de	financiële	bijdrage	waarmee	de	begunstigde	de	vereniging	ten	minste	steunt	door	het	bestuur	kan	worden	bepaald;

Ledenregistratie.
Artikel 6
1. De secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres, telefoonnummer en e-mailadres onverwijld de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon, 
schriftelijk of langs elektronische weg hiervan in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achter-
halen, worden op het desbetreffende lid verhaald.
3.	 De	secretaris	van	het	bestuur	of	een	daartoe	door	het	bestuur	aangewezen	persoon	draagt	er	zorg	voor	dat	de	leden	worden	aangemeld	bij	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockey	
Bond. 
4.	 De	persoonsgegevens	zullen	door	de	vereniging	uitsluitend	worden	gebruikt	voor	verenigingsdoeleinden	en	ter	informatie	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockeybond.	De	gege-
vens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe vooraf toestemming is gegeven door het betreffende lid.

Opzegging lidmaatschap.
Artikel 7
1. a. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.
	 b.	 Opzegging	kan	uitsluitend	schriftelijk	of	per	email	aan	de	ledenadministratie	plaatsvinden.	Opzegging	van	het	lidmaatschap	dient	plaats	te	vinden	vóór	1	juni.	Indien	het	
lidmaatschap niet vóór 1 juni bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.
 c.  De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.
 d.  Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches,  trainers e.d.) worden als nietig beschouwd.
2. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1 kan het bestuur in geval van bijzondere omstandigheden dispensatie verlenen en de opzegging toch te-
gen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden. 
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Contributie.
Artikel 8
1. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie. Ereleden en leden van verdienste zijn, indien zij niet te-
vens op andere wijze lid zijn, niet contributie plichtig.
2. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor ereleden en leden van verdiensten.
3.	 De	contributienota’s	worden	bij	aanvang	van	het	verenigingsjaar	verzonden	onder	toezicht	van	de	penningmeester	van	het	bestuur.	
4. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.
5. Een maand na de vervaldatum kan een aanmaning worden verzonden. Alsdan kunnen administratiekosten alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastge-
steld, in rekening gebracht worden.
6. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke 
ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplich-
tingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De 
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
7. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan 
zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.
8.	 Gehele	of	gedeeltelijke	ontheffing	van	de	betaling	tot	contributie	of	entreegelden	kan	door	het	bestuur	worden	verleend,	onder	meer	aan	die	leden	die	binnen	de	vereniging	geen	
actieve of sporadische sportbeoefening bedrijven of aan die leden van wie het betalen van de volledige contributie of enteebedrag te bezwaarlijk is. 
9. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een 
schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

Schadeloosstellingen en boeten.
Artikel 9
1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de 
betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.
4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.
5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

Bestuur.
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen.
2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden. 
3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris, vicevoorzitter en penning-
meester. 
4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk re-
glement. 

Commissies.
Artikel 11
1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden.
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2. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.
 
Officieel orgaan.
Artikel 12
1.	 De	vereniging	heeft	twee	officiële	organen,	te	weten:
 -  de website: www.kromhouters.nl
 -  de nieuwsbrief welke digitaal wordt verzonden aan de (e-mail)adressen van de leden volgens het ledenregister als bedoeld in artikel 6 van de Statuten.
3.	 De	secretaris	van	het	bestuur,	dan	wel	het	bestuurslid	dat	belast	is	met	het	wedstrijdsecretariaat	maakt	in	het	officieel	orgaan	melding	van:	
	 a.	 aankondiging	en	agenda’s	van	algemene	vergaderingen;
 b. wedstrijden en toernooien; en
 c.  besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.

Cultuurwaarden
Artikel 13
1. Binnen de vereniging zijn de volgende afspraken gemaakt over hoe we ons gedragen
• Wij zijn een vereniging. Dus we doen het samen. Niemand is belangrijker dan de club. Iedereen heeft de vrijheid naar eigen eer en geweten te handelen binnen de gemaakte kaders van 
de club.
• Wij komen onze afspraken na en kunnen op elkaar vertrouwen en spreken elkaar aan op het naleven van de afspraken
• We gedragen ons sportief naar alle betrokkenen
• We respecteren andermans eigendommen en zijn er zuinig op. Dit geldt voor zowel eigendommen van de club als die van derden.
• We supporten langs de lijn alleen door positieve aanmoediging.
• We zorgen er voor dat iedereen zich welkom voelt op onze club.
• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met welke achtergrond, geloofsovertuiging of sexuele geaardheid dan ook. De club streeft er naar dat ieder lid, vrijwilliger en 
beroepskracht zichzelf kan zijn.
2.	THCC	de	Kromhouters	is	dé	hockeyvereniging	waar	je	je	thuis	voelt	en	je	het	beste	uit	jezelf	en	je	team	kunt	halen.	

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement.
Artikel 14
1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd.
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene ver-
gadering een later tijdstip vaststelt.

Dit huishoudelijk reglement is gewijzigd door de algemene vergadering de dato * en per *die datum in werking getreden.


