
 

Agenda Algemene Ledenvergadering HB FC Medemblik 

Maandag 10 december 2018 aanvang 20.00 uur. 

19 leden. 3 afberichten.  

5 bestuursleden. Richard Vijn met afbericht. 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezige leden welkom. 

De voorzitter blikt terug op het seizoen 2017/2018.  

Er waren weer een aantal teams jeugdkampioen.  

De selectie heeft het zeker de 2e helft goed gedaan.  

Bij de dames is er een nieuwe trainer Wilfred Oppenhuis. 

Bij commissie oudere jeugd zijn er diverse verschuivingen geweest.  

De activiteitencommissie is erg actief geweest. Er is een onder andere een veiling, fancy 

fair, en een oktoberfest georganiseerd. 

Over het voetbalcomplex zal Maurice Verschoor het een en ander uitleggen en ook 

over de gemeentelijke bezuinigingen.  

Er is Walking football voor oudere senioren binnen FC Medemblik gestart. Dit blijkt een 

succes te zijn.  

Een pijnpunt zijn de vrijwilligers. Met name de zondagen zijn lastig in te vullen.  

De schoonmaakploeg is goed bezig en er vrijwilligers gevonden om de kleedkamers 

schoon te maken.  

Bij de scheidsrechters is er nog steeds een probleem. Er zijn 240 e-mails uitgezet. Er zijn 

er maar 6 reacties op gekomen. 

Wij gaan een applicatie van Sportlink gebruiken. Hierin is een vrijwillersmodule/ -app in 

opgenomen. Dus de verplichting om iets vrijwillig te doen zit er aan te komen.  

Op het front van Zaterdag/zondag commissie lijkt het stil. Bij de KNVB is het probleem 

ook al gesignaleerd. Er is een discussiepunt in West-Friesland en in Nederland. 

 

2. Notulen. 



Worden zonder aanpassingen goedgekeurd. 

 

3. Technische zaken. 

Aan het einde van het huidige seizoen zal Armand Hoffman afscheid nemen. Het eerste 

staat momenteel op de vijfde plaats in de vierde klasse. Het blijft lastig om een 2e team 

op zondag rond te krijgen. 

 

4. Onderhoud en beheer. Maurice 

De kantine wordt momenteel verbouwd en aangepast het sloopwerk is voor 19-1-2019 

klaar. Alles loopt volgens de planning. 

Het aanpassen van de veldverlichting naar Ledverlichting is een te hoge investering 

voor de gemeente. Dus dit wordt niet gedaan. 

Privatisering en onderhoud van de velden ligt even stil bij de gemeente. 

De renovatie van buitenkant kantine wordt in fase 2 aangepakt.  

In  2021 is de overdracht van de tribune naar de gemeente, conform de afspraak uit 

1994. Ongeveer 1,5 jaar geleden is dit met de gemeente besproken. Douches/ 

schimmel op de plafonds. Zo kunnen wij geen tegenstanders meer ontvangen. 

Binnenkort is er een gesprek met de stichting over het onderhoud. 

Het scorebord is in gedeelde eigendom en een doorn in het oog.  Hier wordt naar 

gekeken om het eventueel aan te passen. 

  

5. Financiën. 

Kosten verbouwing: 

- Onderhoud combineren met nieuw bouw cv-installatie/ Led verlichting. 

-  € 36.000 kosten. Investering 19.000 bar/ inventaris 

Toelichting: 

Richard legt de financiën van de afgelopen jaren uit. Er is achterstallig onderhoud, die 

wij nu gaan aanpassen en verbeteren, onder andere ook de bier installatie. Er is 

afgelopen seizoenen veel geïnvesteerd in kleding. Om alles een beheersbaar te houden 

zijn wij aan het verduurzamen.  



gezond te blijven. De prijzen worden verhoogt. Afgelopen jaar is er een verlies van € 

3500,- geweest ten opzichte van vorig jaar. Voor de toekomst vraagt Richard zich af of 

wij trainers blijven betalen? 

 

6. Kascommissie. 

Arno en Jan hebben de decharge verleent. 

         Nieuw commissielid Pieter Steeman. 

         Reservelid: Wouter Hoek 

. 

7. Jeugd. 

Er zijn 3 teams Jeugdkampioen geworden de JO11-4, JO17, 13-1. 

Er zijn 35 teams 382/ 93 meisjes met 62 begeleiders/trainers. De  

VOG/ AVG wordt geregeld. Er is gestart en er is al een kwart gescreend en andere  

worden zo spoedig mogelijk opgepakt. 

Dit is seizoen gestart in augustus. Er zijn nieuwe regelgevingen vanuit de KNVB die 

terug te zien zijn in de  wedstrijdapp. 

Er worden geregeld bijeenkomsten van jeugd pupillen en juniorencommissies 

georganiseerd.  

Het Radboudtoernooi en de nacht FCM staan weer op de agenda. Er zijn 

trainersbijeenkomsten om het een en ander afstemmen. 

De grote Clubactie gaat goed en zelfs 2x zo goed als vorig jaar.  

Op 21 november is het Sinterklaasfeest met succes georganiseerd. In de kerstvakantie 

wordt het zaalvoetbal toernooi georganiseerd.  

Verder is er de terreindienst ingevoerd, dit loopt al goed.  

 

8. Sponsoring. 

De sponsoring is zoals als verwacht.  De ING sponsort tot en met 2020. Verder zal de 

commissie wat actiever moeten zijn om er het beste uit te halen. 

 



9. Rondvraag.  

Er zijn geen vragen ontvangen via de mail. Dus wordt er aan de aanwezige leden 

gevraagd of er toch nog vragen zijn.   

Kunnen de leden invloed/ inspraak hebben op de statuten. 

Ja.  Dat staat in de statuten. Het zijn modelstatuten van de KNVB. 

Er moet 2/3 van de leden aanwezig zijn dan kunnen de statuten aangepast worden.  

Er is een toezegging vanuit het bestuur om leden raadplegen bij de volgende grote 

investering. 

In de notulen van vorig jaar staat dat de contributie omhoog gaat. Dit is ook gebeurd 

echter wij hebben laagste contributie van heel West-Friesland. Dit kan toch nog meer 

verhoogt worden om de financiën op peil te houden? 

Het bestuur wil dat het voetballen voor een ieder financieel bereikbaar blijft. Dus, zo 

lang het kan, ook de contributie laag te houden. 

Waarom wordt er vanuit de club geen verplichte scheidsrechters van uit de hogere 

teams/selectie aangesteld?  

Dit moet begeleid worden, wellicht met de vrijwilligersapp, wordt dit eenvoudiger. 

 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering af. Iedereen wordt uitgenodigd voor 

een afsluitende drankje. 

 

 

 
 

 

. 


