NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING vv HOC d.d. 27 november 2019
Aanwezig: Wim Kuiper, Henk Wiggers, Harm Cremers, Bartjan Wilting, Andre van der Laan,
Olaf de Zeeuw, Kier Nienhuis, Danny Tent, Bas de Hart, Grietus Aalderink, Lammert Grooten,
Jan Schuilenburg, Jan Klingenberg, Jarno Lage, Rene Katuin, Jorn Eleveld, Gert-Jan Spijker,
Johan Schouw, Harm Ritsema, Klaas Dekker, Tjeerd Hiemstra, Jans Spijker, Arjan Oost, Jasper
Scholtens, Leo Meursing, Johan de Vries, Richard Wiggers, Gerjan Eding, Ronald Wiggers,
Martijn Wieringh, Ben Verkaik, Mark Drent, Martijn Gordt, Koen Hooiveld, Basjan Kooistra,
Robin van der Laan, Martijn Enting, Stefan van der Laan, Wouter Heinen, Stijn Westera, Mart
Eleveld, Jaap Jelsma, Jostein Kolk, Jesper Oosterdijk, Guus Verkaik.
Namens het bestuur: Harold Enting, Jan Cremers, Andrea van Baardwijk, Goos Drent,
Thomas Lourens en Bert Kuipers.
Afwezig m.k.g.: 22 leden.
1. Opening.
Voorzitter Harold Enting, heet de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van
welkom is er voor de aanwezige ereleden van vv HOC. Hierna worden de leden verzocht een
moment stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan het overlijden van (oud) leden en
medewerkers van onze vereniging. Ook wordt stilgestaan bij het drama, waarmee
buurvereniging Buinen, werd getroffen. Twee voetballers van Buinen zijn, op de terugreis
van een bekerwedstrijd, dodelijk verongelukt.
Vervolgens worden de medebestuursleden bedankt voor hun inzet.
Harold benadrukt, dat er een positieve flow heerst binnen HOC. Ook bij andere verenigingen
en pers, wordt er op een positieve manier gesproken/geschreven over HOC.
Wat het voetballend gedeelte betreft heeft m.n. het 1e team goed aan de weg getimmerd.
Als 1e vereniging in Drenthe werd het kampioenschap behaald en mag er het komende
seizoen voor het eerst in de historie van zowel Hunso als Oring, gespeeld worden in de 3 e
klasse. Het feest na het behalen van het kampioenschap werd uitbundig gevierd in de
kantine van het sportpark in Odoorn. Jammer was, dat de uitbundigheid van het feest heeft
geleid tot enige schade in de kantine. Door het delen van deze schade in de sociale media,
heeft dat nogal wat negatieve aandacht opgeleverd.
De samenwerking met Valther Boys voor onze jeugd en met Valthermond voor onze dames
en meiden, wordt als positief ervaren.
Voor informatie over de voortgang omtrent onze accommodatie, zal gastspreker Niek Wind,
wethouder, met o.a. sport in zijn portefeuille, een toelichting geven. Dit is als agendapunt
geagendeerd.
Na deze inleiding verklaart Harold de ALV voor geopend.
2. Ingekomen Stukken/Mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Bericht van verhindering ontvangen van :Jans Hoving, Jans Eising, Jan Idema, Henk Nieborg,
Olaf Olsman, ouders Kenn Nieman, ouders Floyd Hidding, Marcel van Klinken, Arjan Tewis,
Henk, Laura en Marit Kolk, Roel Scholte, Rene Wiggers, Jan en Annie Dries, Gerard Eefting,
Erik Rossel, Jaap Ziengs, Roelof Eggens, Martijn Kaspers en Sven de Zeeuw.

3A. Vaststellen verslag ALV van 27 november 2019.
Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld. Met dank aan de secretaris.
3B. Jaarverslag HOC.
Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan de secretaris.
3C. Jaarverslag HOC, Jeugd.
Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan de jeugdcommissie.
4. Jaarverslag penningmeester.
Jan geeft een uitgebreide toelichting en presentatie van de financiën over het seizoen 20182019.
Samenvattend kan gesteld worden, dat het een goed jaar voor de omzet is geweest. Dit
werd mede in de hand gewerkt, door het spelen van de beslissingswedstrijd om het
kampioenschap van de 3e klasse op ons sportpark.
Hierna wordt de penningmeester bedankt voor zijn toelichting.
5. Verslag kascommissie vv HOC.
De kascommissie bestaande uit Martijn Kaspers en Koen Hooiveld doet verslag van hun
bevindingen. Daarna wordt aan de penningmeester decharge verleend. Martijn Kaspers
stopt als lid, in zijn plaats komt Andre van der Laan. Als reserve meldt zich Olaf Olsman.
6. Vaststellen begroting 2019-2020.
Jan geeft een toelichting, waarna de begroting wordt vastgesteld.
7. Vaststellen contributie 2019-2020.
Het voorstel is, om de contributie met 5% te verhogen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Bestuurssamenstelling 2019-2020.
De samenstelling van het bestuur in het afgelopen seizoen was als volgt:
Voorzitter-Harold Enting
Penningmeester-Jan Cremers
Secretaris-Bert Kuipers
Bestuursleden algemeen-Goos Drent, Andrea van Baardwijk en Thomas Lourens.
Er is nog een vacature binnen het bestuur.
9A. Verslag Vrienden van HOC.
Koen Hooiveld geeft namens de Vrienden aan, dat er ruim 100 personen lid zijn. De Vrienden
van hebben in het afgelopen seizoen substantiële financiële bijdragen geleverd in o.a. VTON,
trainingsdoeltjes, koelkasten en E en F doeltjes.
Koen doet een beroep op de aanwezigen om ideeën voor ondersteuning van HOC kenbaar te
maken.
Harold bedankt de Vrienden voor hun steun.

9B. Verslag sponsorcommissie.
Bart Jan Wilting doet middels een presentatie verslag van de activiteiten van de commissie.
9C. Verslag supportersvereniging Geel-Zwart.
Koen Hooiveld doet namens Geel-Zwart verslag van hun activiteiten. Het ledenaantal
bedraagt ruim 200 personen. De activiteiten, die het afgelopen seizoen zijn georganiseerd,
waren, het Pokeren, de Pub-quiz, pupil van de week, bussen kampioenswedstrijd Amboina,
jeugdlotto, bijdrage jeugdkamp en bijdrage kampioensfeest.
Harold bedankt Koen voor zijn uitleg en Geel-Zwart voor hun inspanningen.
10. Presentatie Niek Wind, wethouder.
Het verslag van deze presentatie wordt integraal als bijlage, bijgevoegd.
11. Pauze.
12. Jubilarissen.
Dit jaar hebben wij 5 leden, die beiden 25 jaar lid zijn van onze vereniging, Mark Drent,
Johan Schouw, Jans Eising, Roel Scholte en Gerard Eefting. De aanwezige jubilarissen, Mark
en Johan, worden door de voorzitter geprezen om hun inzet voor HOC en met een bloemetje
en attentie beloond. De afwezigen, worden op een ander moment, bedankt.
13. Samenwerking HOC-Valther Boys.
Harold geeft aan, dat het bestuur verdere samenwerking met Valther Boys, wil onderzoeken,
evt leidend tot een fusietraject.
De vergadering gaat akkoord met het onderzoek.
14. Rookbeleid vv HOC.
Vanaf 1 januari 2020 is het sportpark rookvrij bij jeugdwedstrijden en trainingen voor de
jeugd.
15. Rondvraag.
Klaas Dekker: doet een oproep voor aanwas 45+ voetballers.
Lammert Grooten: doet verslag van het onderhoud van de groenploeg in Odoorn. Vraagt
aandacht voor het groffe snoeiwerk, waarvoor je gecertificeerd moet zijn. Ook het scheiden
van afval verdient aandacht. Het bestuur pakt deze zaken op.
Jan Schuilenburg: vraagt aandacht voor herstellen van het plafond.
Ronald Wiggers: hoe zit het met de afmetingen voor de jeugdveldjes. Kleedgelegenheid
voor de meisjes is soms een probleem, omdat het scheidsrechterhok vol staat met tassen.
Vraagt hiervoor een oplossing.
16. Sluiting.
Harold bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en de inbreng en sluit de ALV.

