Notulen Ledenvergadering HHCombi
d.d. maandag 18 november 2019 op het sportpark in Hooghalen.
Aanwezig: 26 leden
Afwezig met kennisgeving: Jan Veldhuizen, Lara Schreur, Rick Weijermars, Wilma Talens, Mirjam
Smelt, Martin Geertsema, Maaike Holtrop, Remko van Dijk, Melanie van Dijk, Martijn Kasemier,
Sacha Wensing, Hennie Kunstman, Jeroen Dokter, Gerard Garst, Marjan Braam, Ans Nijenhuis,
Henriëtte de Jong en Harold Eefting.

Opening
Voorzitter Gerrit Volkers opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitter Gerrit Volkers leest een lijst met namen voor van leden die zich hebben afgemeld voor
deze vergadering.
De voorzitter meldt dat we een voorbeeld sportvereniging zijn, een unieke vereniging met zeven
takken van sport en met twee sportparken.
Het blijft een probleem om alle taken ingevuld te krijgen, er zijn nog steeds veel vacatures.
HHCombi is een gezonde vereniging en daarom de welgemeende complimenten voor de
penningmeester, maar ook voor alle afdelingen.
Het afgelopen jaar zijn op beide sportparken twee AED’s geïnstalleerd met dank aan de Rabobank.
Het onderwerp verduurzaming is uitgebreid aan bod geweest en er is een nieuwe tak van sport
toegevoegd aan het brede sportaanbod van HHCombi: tafeltennis op donderdagavond.
Voorzitter Gerrit Volkers vraagt een moment stilte vanwege het overlijden van Kees Kikstra en het
plotseling overlijden van bestuurslid Willem Talens.
Ondanks dat Kees Boer ziek werd in de loop van het jaar, zijn mooie resultaten geboekt op het
commerciële vlak. Kees Boer heeft een zware operatie achter de rug, maar is herstellende.
Een belangrijke bron van inkomsten is de werkzaamheden op en rond het TT Circuit. Jan Geertsema
en Foppe Jager vragen hulp en daarom roept voorzitter Volkers op om kandidaten aan te melden bij
Jan Geertsema of bij één van de bestuursleden.
Titia Kootstra heeft HHCombi het afgelopen jaar een paar keer uitstekend vertegenwoordigd op de
bijeenkomsten van Rabobank en de gemeente.
Er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen ledenvergadering 2018
Deze concept notulen van 18 november 2018 hebben ter inzage gelegen, zowel online als in beide
kantines. Er zijn geen vragen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, vervolgens worden deze concept notulen goedgekeurd en
vastgesteld. Met dank aan de secretaris.
Fietspad tussen Hooghalen en Hijken is nog steeds een aandachtspunt. Deze week is een brief
ontvangen van Hijbel dat de aankleding van de weg blijft zoals het nu is. Er is door het bestuur van
HHCombi onlangs teleurstelling geuit over de gang van zaken bij de beide dorpsbelangen
verenigingen. Vanuit de belangenvereniging uit Hooghalen is nog geen reactie gekomen, maar Wybe
Wiekema haakt hierop in. Hij is bestuurslid van de belangenvereniging in Hooghalen en zegt dat hij
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de inhoud van de brief als onprettig heeft ervaren. Hij stelt voor om met beide besturen om de tafel
te gaan. Afgesproken wordt dat Dorpsbelangen Hooghalen met een datum komt voor een overleg.

Jaarverslagen secretaris
De jaarverslagen van het algemeen bestuur, de afdelingen gym, volleybal, voetbal, tennis en korfbal
hebben ter inzage gelegen, maar worden ook mondeling toegelicht.
Jeannet Otten licht het jaarverslag van de tennis toe. Gea Geertsema vraagt naar het aantal leden
van de afdeling tennis, hetgeen rond de 60 is.
Dirk Kanning licht het jaarverslag van de korfbal toe. Michiel Bregman vraagt waarom de
samenwerking met Vitesse mislukt is. Dirk Kanning vertelt dat in eerste instantie samenwerking is
gezocht vanwege het teruglopend aantal jeugdleden. Na twee of drie gesprekken met Vitesse bleek
het idee van een mogelijke samenwerking niet levensvatbaar.
Het ontbreken van jeugd bij de volleybal en korfbal baart Michiel Bregman zorgen.
Geert Geertsema haakt hierop in door te vertellen dat hij zelf contact heeft opgenomen met de twee
basisscholen in Hooghalen en Hijken. Hij wil de schooljeugd kennis laten maken met tennis op het
sportpark tijdens de gymlessen van school. Hij is bezig om dit idee uit te werken en wellicht dat ook
andere sporten hiervan de vruchten kunnen plukken.
Bij verhindering van voorzitter Guus Mulder licht Titia Kootstra het jaarverslag van de afdeling
gymnastiek toe. Lianne Oosting vraagt of Carlijn Beugel bevoegd is om gym juf Tamar te vervangen
tijdens haar zwangerschap. Volgens Michiel Bregman is hierover overleg geweest met STK en die
heeft toestemming gegeven. Vanuit de afdeling gymnastiek is er toezicht.
Voorzitter Aard Zantinge licht het jaarverslag van de afdeling volleybal toe. Bastiaan Brockhus vindt
het jammer dat een sporthal niet haalbaar is.
Bij afwezigheid van voorzitter Jan Veldhuizen leest Marjan Zinger het jaarverslag van de afdeling
voetbal voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De verslagen worden goedgekeurd en vastgesteld. Alle secretarissen worden bedankt voor hun inzet.
Financieel jaarverslag penningmeester
Penningmeester Janny Huizing heeft printjes gemaakt. Zij bedankt Michiel Bregman voor de hulp bij
het samenstellen van het overzicht.
Janny Huizing geeft een beeld van haar werkzaamheden en is blij een positief resultaat te kunnen
melden. Met dank aan alle commissies. Zij benadrukt de opbrengst van de activiteiten in en rondom
het TT Cicuit nog eens: ruim 18.000 euro. Als dat bedrag weg zou vallen, dan zou dat een aanzienlijke
verhoging betekenen van de contributie.
Er is een positief saldo van 10.216 euro.
Marnix Vos stelt vragen over de lampen in de eerste kleedkamer en de verwarming op het
sportcomplex in Hooghalen. Volgens Gerry Oosting wordt een nieuwe ketel aangeschaft en hebben
de lampen de aandacht van de onderhoudscommissie.
Vergadering is akkoord met het jaarverslag.

Verslag kascommissie
Marnix Vos en Wybe Wiekema hebben de boekhouding gecontroleerd.
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Marnix Vos geeft een korte toelichting, mede namens Wybe Wiekema. Volgens beide heren heeft de
penningmeester alles goed onder controle, ziet het er keurig uit en dat geeft een goed gevoel.
Marnix Vos en Wybe Wiekema stellen voor de penningmeester decharge te verlenen.
Verkiezing kascommissie
Wybe Wiekema blijft in de kascommissie en Marnix Vos is aftredend. Marnix Vos wordt bedankt voor
zijn inzet.
Gerrie Oosting treedt toe tot de kascommissie. Voor de reservelijst meldt zich Simon Idema.

Begroting 2018/2019
Janny Huizing geeft toelichting. Niemand kan in de toekomst kijken, maar het overzicht is opgesteld
aan de hand van de cijfers van dit jaar in overleg met de commissies. Jan Geertsema wil proberen het
uurtarief omhoog te krijgen voor de activiteiten in en rondom het TT Circuit. Met extra kosten
vanwege de zwangerschap van Tamar is rekening gehouden. Voor het 10 jarig bestaan kan geld
gebruikt worden vanuit reservering jubileum. Een investering doen voor led verlichting kan nog niet
uit. Op het tweede veld worden alle lampen vervangen, daar is een hoogwerker voor nodig.
Verder geen vragen, waarna de begroting wordt vastgesteld.
Vaststelling contributie
Het bestuur doet het voorstel de contributie op het huidige niveau te handhaven. De vergadering is
akkoord.
Bestuurswisselingen
Marjan Zinger is aftredend en voor een jaar herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en
zij wordt vervolgens herbenoemd. Marjan Zinger bedankt de vergadering voor het in haar gestelde
vertrouwen. Jeannet Otten is bereid Marjan Zinger te vervangen, indien de leden op de
ledenvergadering in 2020 daar mee akkoord gaan.
Beleidsplan
Het bestuur is content met het Beleidsplan zoals die er nu ligt. Titia geeft een korte toelichting
hierop.
Op 9 juni 2021 is het 10 jarig bestaan van HHCombi.
Alle sporten hebben voor het Beleidsplan hun plannen ingeleverd.
Gerry Oosting benadrukt dat elk team de verplichting heeft om twee kantinediensten te draaien.
Harry Ebbinge vraagt naar het aantal leden. Michiel Bregman vertelt dat HHCombi zo’n 620/630
leden heeft. Het afgelopen jaar is dat aantal licht gestegen met name bij de senioren. Wat volgens
hem opvalt is dat veel kinderen tegenwoordig één sport doen en enkele jaren geleden nog meerdere
sporten beoefenden. Michiel Bregman vindt het mooi om dat eens in kaart te brengen. Een groepje
14/15-jarigen is nu actief bij HHFit.
Bernd van der Molen oppert het idee om een beeldscherm in de kantines op te hangen om zo de
bezoekers te attenderen op vrijwilligerstaken.
Gerrit Volkers bedankt Titia Kootstra voor de toelichting.

Inleiding van vertrouwenscontactpersoon Anja Eefting
Vanuit haar beroep en haar passie voor sport is Anja Eefting vertrouwenscontactpersoon geworden
voor HHCombi. Zij heeft hiervoor een cursus gevolgd van twee avonden.
Meldingen van grensoverschrijdend gedrag kunnen aan haar worden doorgegeven en zij meldt dat
vervolgens bij een vertrouwenspersoon van NOC/NSF.
Marnix Vos vraagt hoe de informatie bij Anja Eefting terechtkomt.
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Harry Ebbinge vraagt naar gedragsregels, zijn die ergens verwoord? Dat is het geval bij de ingang van
beide sportparken. Borden kunnen qua teksten misschien eens aangepast worden.
De benoeming van Anja Eefting is in principe voor een periode van vier jaar.
Telefoonnummers worden door Titia Kootstra op de website vermeld.
Anja Eefting wordt door voorzitter Gerrit Volkers bedankt voor haar inzet en bijdrage aan deze
vergadering.

Rondvraag
Gerry Oosting vraagt of de toelichting op de jaarverslagen in de toekomst achterwege gelaten
kunnen worden. Hij vond het een lange zit.
Jeannet Otten vraagt waarom de tennislessen betaald moeten worden door de leden, terwijl alle
andere lessen bij de andere sporten gratis zijn. Dat is van oudsher zo gegroeid, in omliggende dorpen
wordt ook getennist en daar moeten tennisleden ook voor lessen betalen. Dit punt wordt door het
bestuur op de agenda gezet.

Sluiting
Gerrit Volkers bedankt iedereen voor hun komst en bijdrage aan deze vergadering.
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