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Voorwoord 

Beste lid, 
 
Het jaar 2017. Het jaar dat Donald Trump president werd. Het jaar dat Feyenoord landskampioen werd. En het 
jaar dat Stijn, Leonard, Froukje, Maartje en Bram de eer kregen om E.H.V. Never Less te besturen. Dit 
jaarverslag is een terugblik op een jaar met vele hoogtepunten.  
 
Het jaar was, in sommige opzichten, een jaar net alle anderen. Op de hockeyvelden van Leonidas hebben elke 
maandagavond tien Never Less teams voor de eervolle titel als kampioen gestreden. Naast de hockey zijn er 
veel evenementen georganiseerd, waaronder de klassiekers; het ledenweekend, het gala en de 
eindejaarsbarbecue. 
 
Maar, het hockeyjaar heeft zich gekaraktiseerd door de hoeveelheid werk die er is verzet. De statuten en het 
HR zijn gewijzigd, er is een nieuwe leverancier voor kleding, een nieuw boekhoudprogramma en het 
winterhockey is geintroduceerd. Ook zijn er talloze kleine aanpassingen gemaakt: de flyer voor de Eurekaweek 
is opnieuw ontworpen, er was de mogelijkheid tot het online inschrijven als nieuw lid, er zijn weer Never Less 
vesten, er is geexperimenteerd met evenementen op vrijdag, en noem maar op. Dit is te wijten aan een goede 
combinatie van actieven leden. Leden die ieder op zijn eigen manier een steentje bijdragen aan Never Less, 
allemaal vrijwilig, en allemaal met het doel om Never Less net weer een stukje beter te maken.  
 
Maar er zijn ook leermomenten geweest. Het grootste leermoment kwam tijdens de Halfjaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering, met als uitgangspunt; ‘Less is More’. Hockeyen moet het hoofddoel blijven van de 
vereniging, en activiteiten moeten hier een aanvulling van zijn. Door de introductie van de 
activiteitencommissie drie jaar terug zijn er een hoop leuke activiteiten bij gekomen. De verenigingsagenda is 
hierdoor wel voller geworden, en klassiekers zoals de ‘maandelijkse borrel’, verliezen daardoor aan animo. De 
tijd van studenten is schaars geworden, dus we moeten zo veel mogelijk uit deze schaarse tijd weten te halen. 
 
Het overdragen van de vereniging doen wij dan ook met gepaste trots. We hebben een jaar achter de rug 
waarin wij veel aan Never Less hebben weten te verbeteren, maar waarvan wij weten dat er nog steeds veel 
aan te verbeteren valt. Wij zijn ook erg blij om het enthousiasme van het XXIXe bestuur te zien, en weten dat 
de vereniging bij hen in goede handen is. 
 
Wij hebben ons uiterste best gedaan om een zo succesvol mogelijk jaar voor alle leden van E.H.V. Never Less 
te maken, waar sommige leden een eerste stap hebben gezet in het spelen van hockey, en ook waar sommige 
leden een eerste stap hebben gezet in het maken van vrienden voor het leven. Wij hopen dat jullie hebben 
genoten, want wij hebben dat in ieder geval zeker! 
 
Namens het XXVIIIe Bestuur, 
Bram van der Doelen 
Voorzitter E.H.V. Never Less 2017-2018 
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1. De vereniging 

Leden 
Aantal leden:    232 
Aantal inschrijvingen:  135 
Waarvan halfjaarlijks:  7 
Aantal uitschrijvingen:  167 
Waarvan halfjaarlijks:  4  
Aantal internationals:   16 
Aantal vrouwen:  157 
Aantal mannen:   75 
 

Teams 
Afgelopen jaar telde onze vereniging tien teams: 
’t Gooisch Gezelschap  Rocket Power 
Bikinibroek   Scoopie Erbij 
Die Mannschaft   Tel tot Team 
Intratuin   The Hunters 
Mindfuck   Wondertijgers 
 
Hiervan wisten de volgende teams een seizoen winnend af te sluiten: 
Kampioen Najaarscompetitie: Tel tot Team 
Kampioen Zaalcompetitie:  Wondertijgers 
Kampioen Voorjaarscompetitie: ’t Gooisch Gezelschap 
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Bestuur 
Naam Functie Sinds Tot 
Bram van der Doelen Voorzitter 6 oktober 2017 22 juni 2018 
Stijn Donkers Secretaris 6 oktober 2017 22 juni 2018 
Leonard Roobol Penningmeester 6 oktober 2017 22 juni 2018 
Froukje van der Plicht Commissaris PR & 

Activiteiten 
6 oktober 2017 22 juni 2018 

Maartje van der Brugghen Commissaris 
Technische zaken 

6 oktober 2017 22 juni 2018 

 

Activiteiten commissie 
Naam Functie Sinds Tot 
Marwa Makhtari Voorzitter 6 oktober 2017 22 juni 2018 
Hugo de Bruijn Secretaris 6 oktober 2017 22 juni 2018 
Leonie van der Klugt Penningmeester 6 oktober 2017 22 juni 2018 
 

Beleid Advies commissie 
Naam Functie Sinds Tot 
Tessa Hendriks Algemeen lid 21 oktober 2016 22 juni 2018 
Isabel Kalverda Algemeen lid 6 oktober 2017 22 juni 2018 
Veerle Visch Algemeen lid 6 oktober 2017 22 juni 2018 
Casper de Winter Algemeen lid 21 oktober 2016  
 

Kas commissie 
Naam Functie Sinds Tot 
Michael Enkhuizen Algemeen lid 21 oktober 2016 22 juni 2018 
Fréderique de Bode Algemeen lid 6 oktober 2017  
Siebren van Mourik Algemeen lid 6 oktober 2017  
Judith Elsinga Algemeen lid 6 oktober 2017 22 juni 2018 
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Belangrijkste Besluiten ALV’s 
De statuten en het huishoudelijk regelement zijn gewijzigd 
De grootste veranderingen zijn: 

• Elke commissie heeft een voorzitter om een duidelijk aanspreekpunt te hebben. 
• Drie, in plaats van twee ALV’s, zodat het bestuur voor de zomervakantie kan wisselen in 

plaats van erna (in juli in plaats van oktober). Op dit manier heeft het nieuwe bestuur 
direct de volledige verantwoordelijkheid. 

• Er is een reünistenprogramma opgezet en de regels omtrent Vrienden van zijn 
verduidelijkt. 

• De uitschrijfdatum is eind augustus in plaats van eind september. 
 

Andere ingrijpende beslissing 
• In dit jaar zijn we overgestapt naar e-boekhouden omdat het vorige boekhoudprogramma 

niet meer bij de tijd was. 
• Overgestapt naar kleding drukker Soda Pop voor teamkleding door ontevredenheid over 

de communicatie met de vorige drukker. 
• Er is geëxperimenteerd met ‘Winterhockey”, dit is in de winter buiten hockeyen omdat de 

zaalcapaciteit die Erasmus Sport kan bieden niet toereikend was. 
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2. Technische zaken 

Competities 
Dit jaar wordt er net als twee jaar geleden met 10 teams gespeeld. Dit jaar wordt er op 4 velden van 
Leonidas gespeeld.  
 
Een competitie draaiende houden met 10 teams vereist ook het enige coördinatie werk. Zo vergt 
het de nodige samenwerking tussen bestuursleden om wedstrijdstanden te verzamelen en fluitjes te 
herverdelen over de scheidsrechters om het wedstrijdschema niet uit te laten lopen. Gelukkig 
hebben we nu een goed systeem gevonden waarbij iemand van het bestuur voor het clubhuis staat 
en daar de fluitjes inneemt/uitdeelt en de uitslagen opneemt.  
 
Najaarscompetitie 
De najaarscompetitie is goed verlopen, waarbij veel teams dichtbij elkaar gelegen hebben het hele 
seizoen. Deze lijn hebben we willen doortrekken naar de voorjaarscompetitie. 
 
Wintercompetitie 
Dit jaar is er net als in een aantal andere jaren van Never Less besloten om de zaalcompetitie te 
verdelen in twee divisies. Doordat er een structureel tekort is aan zaalcapaciteit, wilden we op deze 
manier ervoor zorgen dat er op een avond voldoende gehockeyd kon worden door teams. Hoewel 
dinsdagavond geen ideale avond blijkt voor Never Less’ers, is de opkomst over het algemeen 
redelijk goed te noemen.  De laatste avond was er een team niet op komen dagen en een team niet 
speelgerechtigd vanwege de te lage opkomst, maar door de flexibele houding van andere teams is 
dit op de avond zelf goed opgelost. De zaalcompetitie is wederom afgesloten met een kleine 
prijsuitreiking. 
 
Voorjaarscompetite 
De voorjaarscompetitie is zonder grote problemen verlopen. Een aantal teams heeft meerdere male 
te weinig spelers gehad op een maandag, waardoor de wedstrijden van deze teams reglementair 
verloren gingen. Daarnaast is er een team geweest wat met een straatlengte voorsprong de finale 
inging. Zoals wel vaker bleek dit geen garantie voor de toekomst en ging de finale verloren.  
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Sportiviteit 
 
Tabel 1: sportiviteitsscores na de najaarscompetitie  
Team Gemiddelde score 

’t Gooisch Gezelschap 4,41 
Bikinibroek 3,77 
Rocket Power 3,77 
Tel tot team 3,77 
Scoopie Erbij 3,71 
The Hunters 3,5 
Mindfuck 3,45 
Wondertijgers 3,41 
Die Mannschaft 3,43 
Intratuin 3,14 
 
Tabel 2: sportiviteitsscores na de voorjaarscompetitie 
Team Gemiddelde score 
Rocket Power 4,59 
‘t Gooisch Gezelschap 4,41 
Tel tot Team 4,33 
Bikinibroek 4,15 
The Hunters 4,00 
Intratuin 3,96 
Mindfuck 3,89 
Scoopie Erbij 3,56 
Wondertijers 3,37 
Die Mannschaft 2,15 
Rocket Power 4,59 

 
Trainingen 
De trainingen zijn dit jaar van 19:45 uur tot 20:45 uur. De trainingen lopen ten opzichte van vorig 
jaar een half uur langer door. Dit komt doordat we dan effectief toch nog omme nabij een uur 
kunnen trainen en daarna de wedstrijden om 21.00 uur kunnen beginnen.  
Ik wil in het bijzonder stilstaan bij de inzet, flexibiliteit en het enthousiasme van de trainers dit 
seizoen. Hun belang voor de vereniging mag niet onderschat worden. Ondanks het feit dat 
trainingen aan het einde van het seizoen steeds minder bezocht worden, stonden ze altijd klaar. 
Door de slechte opkomst waren we genoodzaakt het aantal trainers van 4 naar 2 te verlagen. Op dit 
moment staat het derde trainersuitje gepland, wat laat zien wat voor hechte en gezellige groep 
trainers we hadden dit jaar.  
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Ik heb geprobeerd de lijn van Dhr. Van Baal door te zetten en meer structuur in de trainingen aan te 
brengen door middel van thema’s en terugkerende oefeningen welke uitgebreid werden. Het bleek 
wederom niet altijd eenvoudig om oefeningen te verzinnen voor trainers, dit vormt een uitdaging 
voor het nieuwe seizoen. 
 

Materiaal 
Sticks 
Aan het begin van de voorjaarscompetitie zijn de grips van 15 stick vervangen. Daarnaast zijn er 8 
sticks weggedaan als gevolg van dusdanige slijtage dat deze niet meer veilig of geschikt waren om 
mee te spelen. Door middel van een gift van Erasmus Sport van 500 euro hebben wij de 
mogelijkheid gekregen om 10 sticks aan te schaffen voor het aankomende seizoen. Op dit moment 
zijn de sticks van dusdanige kwaliteit dat we deze de komende 5 jaar nog kunnen gebruiken.  
 
Ballen 
Tabel 3: ballenstand 
Datum Aantal ballen 

25-09-2017 195 
24-10-2017 265 
20-11-2017 283 
22-01-2018 287 
12-03-2018 309 
23-4-2018 299 
28-5-2018 289 
In de bovenstaande tabel kan worden afgelezen hoeveel ballen Never Less heeft. 
 
Fluitjes 
Er zijn in het begin van het seizoen 6 fluitjes bij gekocht. Dit bleek hard nodig, zeker doordat er nu 
op 4 velden tegelijk gespeeld wordt. In de zaal is er onder andere gebruik gemaakt van het 
handfluitje. 
Aan het einde van het jaar zijn er nog 6 fluitjes over. Dit is te wijten aan het feit dat ondanks dat er 
fluitjes worden ingenomen dit lastiger blijkt dan voorzien.  
 

Website 
Zoals bekend zijn er grote problemen geweest met de menubalk op de mobiele website. Het oplossen 
van deze problemen heeft langer geduurd dan gepland aangezien wij op een nieuwe manier onze 
website moesten hosten. Het overzetten van de website naar een nieuwe host heeft enkele weken in 
beslag genomen waarna er snel stappen zijn ondernomen om de website weer werkend te houden. Op 
dit moment hosten wij onze website dus zelf. Om verder problemen in de toekomst te voorkomen 
adviseer ik het nieuwe bestuur om te kijken naar mogelijkheden voor een nieuwe website. 
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Statistieken 

 
Meest bezochte pagina's 
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3. Activiteiten en communicatie 

Activiteiten 
Teamvormingsetentje 
Het teamvormingsetentje vond dit jaar plaats op 25 september 2018 in café Beurs. Cornelis Kleinjan was 
mijn contactpersoon. Helaas ging dit niet altijd soepel en moest ik vaak herhaaldelijk contact met hem 
zoeken om bevestigd te krijgen dat we de leden allemaal 1 drankje konden aanbieden en dat onze 
barbecue op de planning stond. Al met al is dit goed gekomen en hebben we een geslaagd 
teamvormingsetentje kunnen organiseren. Het eten was bij café Beurs weer als vanouds prima. Ondanks 
dat er één team teveel was gevormd, hebben we na een gesprek met de teams ervoor kunnen zorgen 
dat iedereen geplaats in een team werd geplaatst. Ik kan dus wel spreken van een geslaagde avond. 

 
Borrels  
De maandelijkse borrels van Never Less werden afgelopen jaar wederom bij de Stoep georganiseerd. 
Anders dan voorgaande jaren hebben wij er niet voor gekozen om de Stoep om een extra sponsorbedrag 
te vragen, omdat wij al een erg goede bierprijs hadden afgesproken. Met een bier en frisdrank prijs van € 
1,50 en een wijntje voor € 2,00 zaten wij aan de laagste prijs die de Stoep kon bieden. Daarnaast hebben 
wij met de Stoep afgesproken dat iedereen van Never Less de daghap inclusief een drankje (bier of fris) 
voor € 11,00 mag nuttigen. Hier hebben wij gebruik van gemaakt door tweemaal een diner voorafgaand 
aan de borrel te organiseren voor iedereen die dat wilde. Dit is erg goed bevallen. De Stoep hebben wij 
wederom als een erg prettige borrellocatie ervaren. Het personeel is bijzonder meedenkend en voor elk 
idee is wel iets te bedenken. 
 
Gala  
Het gala vond plaats op 26 januari 2018. Voor de locatie is gekozen voor Eethiek bij het Westelijk 
Handelsterrein. De eigenaar van Eethiek was ook erg meedenkend en heeft veel in het werk gesteld om 
ervoor te zorgen dat wij ons jaarlijkse gala daar konden houden. Zo heeft hij ons onder andere korting 
gegeven op de locatie en op techniek/materiaal. Daarnaast was hij erg flexibel over de begintijd van het 
gala, waardoor het gala even lang heeft kunnen duren als wat wij in eerste instantie in gedachten 
hadden. De drank kon tijdens het diner helaas niet afgekocht worden, maar dit werd opgelost door onze 
leden drie muntjes te geven. Vanaf het moment dat het feest begon waren de drankjes wel afgekocht. 
Dit jaar heb ik als commissaris PR & Activiteiten geprobeerd om een andere DJ in te huren dan 
voorgaande jaren. Helaas viel dit niet erg in de smaak, maar dit werd opgelost door een telefoon met 
Spotify aan te zetten. Ondanks dat was het een erg geslaagde avond en hebben we veel positieve 
reacties gehad. Tijdens het gala zijn 101 mensen aanwezig geweest, waarvan veel leden een introducé 
van buiten de vereniging hebben meegenomen. 
 
Ledenweekend  
Net als het jaar voor ons hebben wij gekozen voor de locatie Kuijpershoefke in Loon op Zand als locatie 
voor het ledenweekend. Met 82 aanwezige leden hadden we minder leden dan vorig jaar, maar dit 
maakte het weekend niet minder gezellig. Op vrijdagavond hadden we een mystery guest uitgenodigd, 
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namelijk de heer René Kock. De mystery guest hadden wij goed gepromoot, waardoor een aantal (vooral 
nieuwe leden) een heel hoge verwachting hadden hierbij. Dit maakte het voor de (oudere) leden niet 
minder leuk dat de bekende DJ van Never Less een avondje kwam draaien. Al met al hebben we een 
geslaagd feest gehad. Op zaterdag hebben wij ervoor gekozen om wat opblaasbare attracties te huren en 
deze op te zetten op het voetbalveld tegenover de accommodatie. Binnen hadden wij een activiteit 
waarbij de leden opblaasbare dieren konden leren maken. Tijdens deze activiteiten begon het helaas te 
regenen, waardoor het minder geslaagd was dan we hadden gehoopt. Toch hebben we van veel leden 
positieve reacties ontvangen, wat het toch nog tot een groot succes heeft gemaakt. De kers op de taart 
tijdens het ledenweekend was de frietkraam waar onbeperkt friet en snacks gehaald kon worden.  
 
Bredaasch Hockey Festival 
Ieder jaar gaan we weer op zoek naar een leuk hockeytoernooi welke we met Never Less kunnen 
bezoeken.  Ondanks dat we veel andere toernooien hebben overwogen, zijn we weer teruggekeerd naar 
ons oude nest: het Bredaasch Hockey Toernooi. In eerste instantie had ik twee teams ingeschreven. Het 
is altijd een beetje aftasten hoeveel leden er mee willen naar zo’n toernooi. Uiteindelijk heb ik nog op het 
allerlaatste moment een derde team kunnen inschrijven, omdat het animo groter was dan wij in eerste 
instantie dachten. We waren dit jaar zelfs zo goed, dat we er met de eerste prijs vandoor zijn gegaan. 
Helaas is het ons niet gelukt om de pitcherprijs te winnen, maar dit mocht de pret niet drukken. Van 
iedereen die mee was heb ik erg positieve verhalen gehoord over het BHF en iedereen was erg 
enthousiast om ook volgend jaar (wat overigens het lustrumjaar is van het BHF) weer deel te nemen aan 
het toernooi! 

 
Eindejaarsbarbecue 
Voor de eindejaarsbarbecue hebben we dit jaar wederom contact gezocht met onze vrienden van de rugby. 
Zij vinden het altijd erg gezellig dat wij ons jaar bij hen afsluiten en wij hebben de perfecte ruimte om te eten, 
drinken en het nieuwe Bestuur en de Activiteitencommissie te presenteren. Ook dit jaar werden we weer met 
open armen ontvangen en hebben wij de boodschappen laten bezorgen door de Albert Heijn. We hebben de 
boodschappen in ontvangst kunnen nemen en twee leden van de rugby waren ook aanwezig om ons daarbij 
te helpen. Eén lid heeft achter de bar gestaan en één lid achter de barbecue. Deze aanpak werkte prima, al 
merkte je bij het lid achter de bar nog wel de nasleep van de avond ervoor, waar zij hun ALV hebben gehad tot 
’s ochtends 9 uur. Het was alsnog een erg gezellige avond die we ouderwets hebben afgesloten in de Vrienden 
Van. Met om en nabij 35 tot 40 leden kon ik gratis naar binnen, waar we het jaar als van ouds hebben 
afgesloten. Onze vrienden van de rugby vonden het zo gezellig, dat zij de avond samen met ons hebben 
afgesloten. De dag erna heeft de verantwoordelijke voor het gebouw geholpen met opruimen en de dinsdag 
na de barbecue konden we de boodschappen laten ophalen. Het eindejaarspresentje bestond uit een Never 
Less koeltas, zonnebril en pen en werd door alle leden goed ontvangen. De avond was zeer geslaagd. 
 
Aantal aanwezigen  
Teamvormingseten  192 
Gala    102 
Ledenweekend     82 
Bredaasch Hockey Festival   47 
Eindejaarsbarbecue    79 
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Sponsoring  
Als nieuwe sponsor hebben we dit jaar een mooie samenwerking met Reken Maar Verslagen van de heer 
Jeroen Willemsen voor elkaar gekregen. Met een sponsorbedrag van maar liefst € 300,00 heeft de heer 
Willemsen een plekje weten te bemachtigen op onze teampolo’s. Wij zijn erg trots op deze 
samenwerking en naar horen zeggen is de heer Willemsen hier net zo trots dan wel nog trotser op dan 
wij zijn. We hebben ervoor gekozen om nogmaals een samenwerking aan te gaan met de Decathlon. Na 
een goed gesprek te hebben gehad met de heer Sebastiaan Braat, de afdelingsmanager Teamsport, 
hebben wij het proces van het aanvragen van de sportpas proberen te verbeteren. Momenteel is nog 
onbekend hoeveel leden exact gebruik hebben gemaakt van de korting bij Decathlon, maar we horen nog 
te veel geluiden dat dit niet erg goed wordt opgepakt door de Decathlon. De korting wordt bij de kassa 
niet verrekend en de medewerkers zijn onbekend met de afspraak tussen Never Less en Decathlon. Aan 
het eind van het jaar zullen wij nogmaals in gesprek gaan met Decathlon om de samenwerking definitief 
te beëindigen dan wel voort te zetten. 
 

Communicatie 
Facebook  
Via Facebook hebben we dit jaar wederom veel activiteiten gepromoot. Denk hierbij aan de oude 
bekende activiteiten zoals het ledenweekend, gala en de borrels. Nieuw dit jaar hebben ook de 
winterhockey en de bootcamp gepromoot. Op deze manier hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk 
leden te motiveren om langs te komen op deze activiteiten. De winterhockey werd door gemiddeld 20 - 
25 leden bezocht, de bootcamp daarentegen was minder goed bezocht. Met om en nabij 7 leden 
(waaronder 5 bestuursleden en 2 leden) was dit een minder groot succes, ongeacht de aankondigingen 
op Facebook. Desondanks hebben we het erg leuk gehad tijdens deze activiteiten. Als je kijkt naar de 
statistieken zie je dat de mededelingen door gemiddeld 200 leden gezien wordt. Belangrijke informatie 
via Facebook delen is dus zeker geen overbodige luxe en zullen wij dit jaar voort blijven zetten. 
 
MOL 
De MOL werd dit jaar door 63,05% van de leden geopend. Dit percentage ligt lager dan vorig jaar 
(69,97%) en deze daling heeft plaatsgevonden ondanks verschillende acties die zijn ondernomen in een 
poging het openingspercentage van de MOL te verhogen.  
Allereerst is de mailingslijst volledig opgeschoond, waardoor er geen verkeerde of ongeldige 
emailadressen meer gebruikt werden en ieder lid in principe de MOL zou moeten ontvangen. Ook is 
geprobeerd een vast verzendmoment aan te houden, waardoor leden precies konden weten wanneer ze 
de MOL mochten verwachten. Daarnaast is er met een tweetal gimmicks geëxperimenteerd: de 
MOLympics (een spel/puzzel/raadselachtige rubriek onderaan elke MOL) en het plaatsen van ieders 
voornaam bovenaan elke MOL. Beide hebben niets opgeleverd met betrekking tot het 
openingspercentage, maar laatstgenoemde werd wel goed ontvangen door de bestaande lezers. 
Geen van deze initiatieven leek echter een effect te hebben op het openingspercentage van de MOL. De 
cijfers toonden aan dat leden in het begin de MOL openden, maar dat een groot deel vrij snel afhaakte. 
De enige waarneembare pieken waren in aanloop naar het ledenweekend en het gala. Hieruit kan 
hoogstwaarschijnlijk opgemaakt worden dat leden bewust de MOL niet lezen, omdat ze de inhoud 
irrelevant vinden. Zodra een groot evenement de interesse wekt,  weten ze de MOL namelijk wel te 
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vinden. Dit maakt de alternatieve hypothese die stelt dat de openingspercentages laag liggen vanwege 
het feit dat de MOL veelal in de SPAMfolder terecht kwam dit jaar, dan ook onwaarschijnlijk. Al zal het 
natuurlijk niet geholpen hebben. 
In de wetenschap dat het openingspercentage niet ook daadwerkelijk het lezerspercentage weergeeft en 
met de inzichten die dit jaar vergaard zijn, is tijdens de HALV besloten om in jaargang 2018/2019 te 
experimenteren met een maandelijkse MOL in plaats van een wekelijkse MOL.  
 

Activiteitencommissie 
Open Avonden 
Het jaar begon met activiteiten op de open avonden. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen, en was 
naar ons idee een succes. Vooral via de human bingo leerde de leden elkaar op een leuke manier kennen. 
Via deze activiteiten leerden de leden ook ons als Acsie kennen. Op het ledenweekend organiseerden wij 
traditiegetrouw de biercantus en ondersteunende activiteiten op de zaterdagmiddag. Met de hulp van 
een schittermagisch team aan straf meesters en cantus leider, waarmee vooraf voorbereidingen werden 
getroffen zodat de cantus soepel verliep. Het grootste commentaar wat wij kregen was het missen van 
het Rotterdamlied, maar dit werd gelukkig wel uit volle borst ingezet, dus naar ons idee was de cantus 
een succes. Die middag organiseerden wij ook een extra activiteit. We hadden verschillende vrijblijvende 
spellen voorbereid, zodat iedereen zelf kon bepalen wat ze wilden doen en hoe ze hun kater bestreden. 
Na wat gestress omdat deze activiteit wegens regen eerder moest beginnen verliep deze activiteit aardig 
soepel, iedereen deed waar hij of zij zin in had. 
 
Hockeyfeest 1 
Hockeyfeest 1, sommigen van jullie zullen zich deze avond niet meer herinneren, u weet vast op wie wij 
hier specifiek ‘doelen’. Het thema Oktoberfest werd doorgevoerd in leuke aankleding en leuke pakjes. 
Door een goede samenwerking met Beurs waren er shotjes in overvloed wat wij erg mooi vonden. De 
opkomst viel wel een beetje tegen in vergelijking met vorig jaar, maar desondanks was het naar onze 
mening een geslaagd feest. 
 
Hockeyfeest 2 
Hockeyfeest 2: Nora met tequila shotjes, ondanks dat was Tequila Hugo niet helemaal tevreden met de 
avond. De rest van de Acsie ook niet, de sfeer zat er goed in het was zeer gezellig, maar naar ons idee te 
rustig. Dit had twee redenen , ondanks veel promotie waren er minder leden dan verwacht aanwezig. We 
hadden veel gefocust op het meenemen van externen. Dit heeft gewerkt . Maar de eigen leden waren 
helaas niet in grote getalen aanwezig, we hebben het idee dat er dit jaar überhaupt minder actieve leden 
zijn en we de promotie ook wel iets beter hadden kunnen aanpakken. Daarnaast was er de afspraak 
gemaakt met Nora dat naast ons feest in dezelfde ruimte nog een regulier feest zou zijn. Wij hadden 
namelijk al voorzien dat we met onze leden de ruimte niet zouden kunnen vullen naar behoefte. De 
belofte is Nora niet nagekomen, ondanks meerdere reminders vanuit onze kant heeft Nora niks naast ons 
feest georganiseerd, er waren die avond maar 3 extra feestgangers die toevallig langs kwamen lopen en 
na een kwartier weer wegliepen. 
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Schaften 
Ook dit jaar hebben we weer schaften georganiseerd, in de inschrijvingen rond de periode van de 
zaalcompetitie hebben we een dalende lijn gezien. Dit had te maken met de mindere populariteit van de 
schaft in de zaal, en met de mindere promotie van de laatste schaft in die periode. De communicatie met 
onze Leonidas horeca grote vriend Freek, niet te verwarren met Freek Vonk, een latere reactie van hem 
hadden we kunnen accepteren door zn haaienbeet, verliep wel soepeler dan voorheen. Daarna zijn de 
schaften iets beter bezocht. Bij de laatste schaft hebben wij vanwege het warme iedereen van een ijsje 
voorzien. Dit werd wel cool gevonden. 
 
Aanvullingen bij activiteiten en borrels 
De gala datingservice was erg leuk, er waren zeker meer aanmeldingen dan verwacht. Hilarische 
antwoorden en al zeggen we het zelf Cupido was ook best grappig. De uitwerking op het gala was helaas 
iets minder. Naar de roddels maar 1 lijntje, maar gelukkig we vele ongemakkelijke situaties. We hadden 
natuurlijk op meer gehoopt. 
Nog een poging om romantiek te brengen deden wij op de februari borrel met een Valentijnsthema 
inclusief cupido en heel veel liefde. Binnen onze verenging stroomt heel veel liefde, kijk maar naar de 
Voosboom, en wij vinden het mooi om dit op sommige momenten te stimuleren. Hopelijk hebben jullie 
allemaal de liefde gevoeld die door cupido werd gebracht. Daarnaast hebben we een kerstborrel 
aangekleed met een echte kerstman incl. naughty list die natuurlijk bij Never Less wel omvangrijk was. 
Naar ons idee was de borrel-aankleding wel echt een toevoeging, en zo werden de borrels wat specialer 
en minder eentonig. Ook zorgden we voor wat versnaperingen voor het personeel van Café de Stoep. 
We hebben beloofd een borrel aan te kleden en dat is fantastisch gelukt met de karaokeborrel. Die ging 
zo goed dat er maar drie mensen in het publiek stonden omdat de rest op het podium stond te zingen. 
Met drie microfoons. 
 
Kroegentocht 
De kroegentocht was een groot succes. Het plan was oorspronkelijk om eerst langs Vessel 11 te gaan, 
vervolgens langs de Witte Aap en daarna naar NRC. Omdat de Witte Aap per se als eerste bezocht wilde 
worden hebben wij het plan om moeten gooien. Het bier bij de Witte Aap hoorde 2,50 te zijn maar zij 
begrepen dat het bier betaald met muntjes 2,50 zou kosten. Wij hebben aangegeven dat dat niet 
helemaal de afspraak was en hebben contact gehad met het management. Die hielden vol dat dat wél de 
afspraak was. Al met al viel de totaalprijs mee en er waren geen klachten vanuit onze leden. Wij zijn dus 
begonnen in de Witte Aap en hebben daarna een wandeling gemaakt, in schoolreis-stijl, naar de 
volgende kroeg. Eenmaal bij Vessel 11 ging de communicatie met het personeel soepeltjes en ondanks 
hun regel, “géén muziek boven i.v.m. geluidsoverlast” probeerden zij voor ons de muziekinstallatie aan te 
sluiten. De nadruk ligt hier op proberen omdat dit uiteindelijk niet lukte. Kudos for trying though. Het 
barpersoneel was erg gezellig, de locatie uniek en dus ook een succes. Hierna hebben wij weer een trek 
gemaakt richting NRC. Omdat er toen al een paar biertjes genuttigd waren, was het onduidelijk wat de 
bedoeling was eenmaal aangekomen bij NRC. Gelukkig was dit snel opgelost en werd de sfeer al snel 
feestelijk. Na NRC heeft de Acsie het afgesproken bedrag bij Superdisco betaald en de Never Less leden 
ontvangen voor een fijn nachtje dansen. 
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Vriendentoernooi 
Traditiegetrouw hebben wij weer het vriendentoernooi georganiseerd. Het is dit jaar gelukt om een 
subsidie van Erasmus Sport te bemachtigen, wat in positieve zin heeft bijgedragen aan dit evenement. 
Onze leden hebben een goodiebag ontvangen met daarop het logo van het toernooi op de voorkant, 
vergezeld door het Never Less logo en Erasmus Sport logo. Op de achterkant stond eveneens het 
Erasmus logo. In deze tasjes zaten een hockeybal, Never Less bier-opener, een consumptiebon en 
entree-bandje voor de Vrienden Live later op de avond. Alle teams hebben formidabel gespeeld, CFQ was 
erg onsportief maar zij zijn hier ook op aangesproken, een aantal leden hebben de Go-Pro gedragen 
zodat er een aftermovie in elkaar gezet kon worden en zijn er prachtige foto’s gemaakt. Verder hadden 
wij naast het toernooi andere actviteiten gepland; de snelheidsmeter en hockeycurling. Echter, door het 
weer viel dit een beetje in het water en werden niet goed bezocht omdat ze telkens opgeruimd moesten 
worden. Leonidas heeft wederom het eten verzorgd na het toernooi. De Sexy Unicorns wonnen het 
toernooi en Bram moest een Ice trekken. Na het toernooi zagen we iedereen terug in de Vrienden Live 
die blij waren ons te mogen ontvangen. Wij kunnen dus stellen dat het vriendentoernooi een succes was. 
 
Hockeyfeest 3 
Na feedback ontvangen te hebben vanuit verschillende hoeken hebben we serieus overwogen wat te 
doen met het derde hockeyfeest. Het belangrijkste punt die aangekaart werd is dat de agenda al vrij vol 
zat. Dit heeft mede te maken met de vervroegde wissel van bestuur en commissies. Het feest staat al een 
tijd op de planning, en aangezien dit het laatste feest zou zijn zouden wij het zonde vinden om het 
compleet te schrappen. We hebben uiteindelijk, met hulp van de Kasco, het volgende bedacht; Het derde 
hockeyfeest in collaboratie met de nieuwe Activiteitencommissie organiseren. Hierdoor zou de datum na 
de wissel zijn, en dus in een vrij rustige periode. Daarnaast leek het ons ook een leuke mogelijkheid om 
de nieuwe commissie te leren kennen en hen alvast op weg te helpen naar het nieuwe jaar. Wij hebben 
een meeting gehad met de nieuwe Acsie en kwamen op het idee om een poolparty te organiseren. Na 
overleg tijdens de overdracht hebben wij hier toch van afgezien omdat dit niet uit zou komen met de 
kosten. 
 
 
 
Gecancelde Activiteit 
Dit jaar was het plan een compleet nieuw evenement plaats te laten vinden: een beachtoernooi. Dit zou 
gebeuren in collaboratie met R.S.T.V Passing Shot en Erasmus Volley, die dit vorig jaar al een keer hebben 
georganiseerd. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan. Dit was geen officiële Acsie-activiteit, aangezien niet 
de gehele commissie betrokken is en het buiten onze periode zou vallen. Toch leek het ons essentieel om 
te benoemen aangezien de naam van de vereniging er wel mee verbonden zou zijn. 
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4. Financiën 

Begroting 
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Resultatenrekening
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Uitleg posten 
 
Debet 
Teamvormingseten 

Het jaar begon met het teamvormingsetentje. Dit kostte €7,50 per persoon. Hiervoor hebben zich 191 
mensen ingeschreven, waardoor de kosten €1432,50 bedragen. Echter heeft Beurs één persoon over 
het hoofd gezien of iets dergelijks, want de factuur was voor 190 personen. 

Opbrengsten Kosten 

Bijdrage Leden               191x €7,50  €1432,50 
 

Kosten Teamvormingseten  

                                     190 x €7,50 

 

€1425,00 
    

Subtotaal €1432,50 Subtotaal €1425,00 

  Resultaat €7,50 

Totaal €1432,50 Totaal €1432,50 

 
Ledenweekend 

Het ledenweekend was erg gezellig met de aanwezige leden. De opkomst viel wat tegen, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Door een mooie meevaller bij de boodschappen en korting op de activiteit 
kwamen de kosten en de opbrengsten steeds dichter bij elkaar.  

Het Captainsetentje 

Tijdens het eerste captainsetentje is er een lichte verwarring ontstaan, zowel bij de captains als bij het 
bestuur als bij de stoep. Het gevolg hiervan is dat er aan het eind van de avond maar € 12,50 bij gelegd 
is door Never Less. Alle aanwezigen zouden een drankje krijgen van Never Less, daarnaast kregen zij bij 
de daghap ook een drankje bij de prijs in. Alle aanwezige hebben voor zichzelf afgerekend en het 
overige bedrag heeft Never Less voldaan.  

Het tweede captainsetentje vond plaats bij Grand café de Dijk, waar 4 bestuursleden, 4 captains en 1 
afgevaardigde onder het genot van een drankje van Never Less en een lekker hapje op eigen kosten 
hebben gepraat over allerlei zaken. Tijdens dit diner is afgesproken de rekening te splitten, maar 
achteraf wilde een van de aanwezige dit toch niet en hield deze persoon voet bij stuk. In plaats van 
€18,55 heeft deze persoon toen € 15 overgemaakt onder het mom daar al een nadeel aan te beleven. 
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Opbrengsten Kosten 

Bijdrage Captain                 8x €18,55  

                                               1x €15 

€148,40 

€15,00 

Captainsetentje Oktober €189,45 
 

    

Subtotaal €163,40 Subtotaal €189,45 
  

Resultaat -€26,05 

Totaal €189,45 Totaal €189,45 

 

Trainersetentje 

. Het trainersetentje is dit jaar georganiseerd door mej. Van der Brugghen. Het was een groot succes, en 
de trainers hebben kunnen genieten van een hapje en drankje bij grand café De Dijk. Never Less heeft 
uiteindelijk 30 ingelegd op dit etentje. In totaal heeft Never Less 12 trainers, waarvan er 10 aanwezig 
waren bij het etentje. Wat neer komt op €2,50 voor een drankje per trainer. 

 

Het Gala 

Ook dit jaar was het Gala een succes. Ikzelf heb de gehele avond mee kunnen maken, en ook de deuren 
en plinten bleven op hun plek. Er zijn veel foto’s gemaakt en de voetjes zijn goed van de vloer gegaan, 
nadat de DJ de draaitafel had verlaten weliswaar. Eethiek heeft ons nog geen factuur gestuurd met de 
kosten van het gala, dus tot nu toe is er enkel een aanbetaling gedaan van €         4.177,67. Tel daarbij 
de geweldige DJ en de fotograaf bij, dan verschijnt onderstaand resultaat. Mocht de factuur alsnog 
komen, dan is op het gala door Never Less € 1446,05 toegelegd, dat komt uit op € 14,30 per aanwezige.  

Opbrengsten kosten 

Gala                       101 X € 50,00           € 5.050,00   Aanbetaling                                           € 4.177,67 

 DJ                                                             € 270,00 

 Fotograaf                                                € 198,26 

  

Subtotaal                                                 € 5.050,00 Subtotaal                                                € 4.645,93 

Resultaat                                                  - € 404,07  

Totaal                                                      € 4.645,93 Totaal                                                      € 4.645,93 
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Contributie 

Tot nu toe heeft op een iemand na de gehele vereniging de contributie voldaan. Deze persoon is hierop 
meerdere malen aangesproken en het contact blijft voortbestaan.  

Vrienden van Never Less 

Er waren dit jaar maar liefst 44 Vrienden van Never Less. Onze vrienden mochten zelf een bedrag 
(minimaal €25) invullen dat werd geïncasseerd. Dankzij de recruitment skills van de heer Kock hebben 
wij rond BHF nog vele vrienden mogen verwelkomen bij de vereniging. Een vriend heeft meerdere 
malen de incasso geweigerd waardoor ik hem niet als vriend beschouw. In totaal is er door de vrienden 
€1103,38 opgebracht. Van dit geld hebben wij naast petten ook nieuwe pennen gekocht, naar de 
voorraad pennen op raakte. Dit koste in totaal €607,39 en dus is de dotatie vrienden van nog steeds 
gegroeid met €495,99. 

Subsidies 

Ook dit jaar had Never Less weer recht op de vrijwilligerssubsidie en de eerstejaarssubsidie. De 
vrijwilligerssubsidie was verminderd, waarom heb ik nooit mogen vernemen, maar men kijkt uiteraard 
geen gegeven paard niet in de bek. Deze subsidie bedroeg €500. Bij de Eurekaweek en open avonden 
hadden we 40 eerstejaarsleden geregeld. De subsidie per eerstejaars bedraagt €34. Dus 40 x €34 = 
€1360,00. Allebei de subsidies zijn ontvangen. Daarnaast hebben wij ook een subsidie ontvangen van 
Erasmus Sport van €350, die wij hebben besteed aan shirts op het BHF zodat Never Less zichtbaar werd 
op dit grootse hockeytoernooi, en is er nog een subsidie van €500 voor de reeds gekocht hockeysticks 
toegezegd.  

Toernooi  

Het Bredaasch Hockey Festival werd ook dit jaar weer goed bezocht. Wij hadden 3 teams ingeschreven. 
Het was weer een waar genoegen om aanwezig te mogen zijn in het mooie en pittoreske Breda. Ook 
hebben wij alle leden die mee af reisde naar Breda een mooi ‘Voosboomshirt’ gegeven om zo Never 
Less onder de aandacht te brengen.  

Opbrengsten Kosten 

Leden BHF              45 x €50  €2250,00 Kosten BHF  45 x €50 €2250,00 

  Shirts €312,12  
    

Subtotaal €2250,00 Subtotaal €2562,12 
  

Resultaat -€312,12 

Totaal €2562,12 Totaal €2562,12 
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Eindejaarsbarbecue 

De eindejaarsbarbecue werd ook dit jaar weer gehouden bij R.S.R.C. Er was voldoende drank, vlees en 
ook vega dingetjes. Na de kroning van onze ‘voosboomkoninging’ en het bedanken van ale actieve 
leden was het tijd voor de aankondiging van het beoogde, soon te be huidige, bestuur en Acsie. De 
barbecue was dit jaar €2,50 duurder dan vorig jaar. Dit komt door de non-actieve leden die Never Less 
rijk is en waardoor de activiteiten niet erg veel, en veel al, dezelfde mensen trekken.  

Opbrengsten Kosten 
Bijdrage Leden 78 x €7,50 €585,00  Boodschappen  €830,65    

Huur + kosten personeel €330 
Subtotaal €585,00 Subtotaal €1160,65   

Resultaat -€575,65 
Totaal €1160,65 Totaal €1160,65 
 

Overige posten aan de debet kant 

De rentebaten bedroeg €2,09. Het sinterklaaspak was 4 keer verhuurd voor €20 per keer. Het kuikenpak 
was dit jaar niet verhuurd. Dhr. Ribberink heeft Never Less net als afgelopen jaren weer met €150 
gesponsord. Reken maar verslagen van de heer Willemsen stond voor €300 voorop de polo’s. Sodapop 
heeft €80 gedoneerd ter promotie van hun bedrijfje. Daarnaast is de voorraad oudbestuursdassen weer 
aangevuld dankzij de inzet van de heer Moers, dus is er geld uit de dotatie verdwenen. De statuten zijn 
gewijzigd en Never Less heeft dit jaar truien laten drukken en verkocht, hierop is een klein verlies 
vanwege screenkosten. De extra polo’s is het bedrag voor een nabestelling voor leden die zelf een 
andere maat wilden, later zijn na geplaatst, waarbij er een fout was gemaakt of iets anders. De kosten 
hiervoor zijn totaal verhaald op de verantwoordelijke persoon. Voor de post Acsie wil ik u graag 
doorverwijzen naar het verslag van de Acsie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit 
Eurekaweek 
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In de tabel hieronder zijn de kosten van de Eurekaweek te vinden. 

Opbrengsten Kosten 
 

        €0 Flyers €79,80 

  Nacho 
verwarmer  

€99,83 

  Inkopen  53,84 
  

Limofontein €32,50 

  Buttons  €36,12 
  

Sponsoring 
Eurekaweek 

€145,20 

Subtotaal €0 Totaal €446,93 

 
Sportpassen 

Er is een verschil in de bedragen van de sportpassen als je de debet kant met de credit kant vergelijkt, 
dit komt doordat niet alle aangevraagde sportpassen zijn gefactureerd door Erasmus Sport. Hierdoor is 
een positief saldo tussen de twee te zien. 

Trainerskosten 

De trainersvergoeding is nog steeds €7,50. Er is 57 uur training gegeven door trainers waardoor de 
kosten dus €427,50 bedragen. 

Materiaal 

Dit jaar is er flink wat materiaal gekocht.   
¤ 10 sticks voor totaal €534,50 
¤ Teamcaptainsbanden voor €36,95 
¤ Groene spuitbussen voor €4,55 
¤ Waszakken voor de hesjes voor €23,90 
¤ Een ballentas, zeempjes en tape van de Decathlon voor €52,86 
¤ Fluitjes voor €9,55 
¤ Nieuwe grips voor €114,24 

 
Dit komt neer op €776,99. We ontvangen van Erasmus Sport €500 subsidie voor de nieuwe hockeysticks 
en daarnaast hadden wij €155 aan cadeaubonnen gekregen van de Decathlon vanwege een goede deal 
in het jaar hiervoor.  

Competitiekosten 
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De competitiekosten staan hieronder in de tabel omschreven. De sportiviteitsprijs is naar het Gooisch 
gezelschap gegaan die samen zijn wezen bbq’en en Rocketpower is wezen paintballen. Daarnaast had 
Never Less dit jaar ook medailles uitgereikt tijdens de finale van de voorjaarscompetitie.  

Opbrengsten Kosten 
 

€0 Medailles €255,00 
  

Prijzen najaar €33,04 
  

Paaseitjes €40,10 
  

Graveren beker €10,17 
  

Sportiviteitsprijs €100,00 

Subtotaal €0 Subtotaal €437,31 

 
Teampolo’s 

De totale kosten voor de teampolo’s was €3995,03. Voor dit bedrag zijn er blanco polo’s gekocht voor 
de halfjaarlijkse leden in het tweede helft van het jaar, daarnaast de nabestelling van foutieve polo’s 
wat al benoemd is.  

Verzekeringskosten 

De verzekeringskosten zijn iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vanwege minder leden.  

Bankkosten 

De bankkosten zijn een stuk lager dan vorig jaar. De bankkosten worden voor een belangrijk deel 
bepaald door de incasso’s en aangezien er vorig jaar meer incasso’s zijn gedaan dan dit jaar is het 
bedrag lager. Ik had minder wanbetalers of mensen maakte het vanuit hun zelf over.  

Kosten ALV’s 

De kosten voor de WALV bestaan uit boodschappen, de huur van de stoelen en kaarsen. Dit komt neer 
op €242,52. De kosten voor de HALV liggen lager. Dit komt onder andere doordat er geen stoelen 
gehuurd hoefde te worden. De boodschappen waren €75,33, de huur €20 en wederom kaarsen voor 
ditmaal €5,00. Ook waren er €14,00 verbonden aan het printen voor de HALV. Samen resulteert dat in 
€208,73 voor de HALV. Tijdens de BALV zijn geen kosten gemaakt. 

 

 

 

Dotaties 
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De dotatie lustrumvoorziening is als volgt aangevuld, 211 x €2,50 = €527,50. Daarnaast heb ik een extra 
200 gestort naar deze voorziening daarop ik hoop dat het lustrum ‘’keigaaf’’ gaat worden. Alle jaarlijkse 
leden bij elkaar x €2,50. De dotatie statutenwijziging is zoals voorgaande jaren aangevuld met €100. De 
dotatie oudbesturendassen is met €75 aangevuld, maar dit jaar zijn er ook nieuwe dassen van gekocht 
en dit bedroeg €545,11. Aangezien er genoeg geld was, heb ik dit verschil aangevuld, zodat Never Less 
weer van nul kan beginnen met het opbouwen van deze voorziening. De voorziening Vriend van Never 
Less is gelijk aan zijn opbrengsten.  

Overige posten 

De bestuursonkosten representeren een map voor de penningmeester en de secretaris, daarbij komen 
ook cartridges en printpapier en een reparatie van een bestuursdas. De kosten van de internetsite 
bedroegen €202,28, dit is meer dan vorig jaar omdat wij met hulp van buitenaf de menuknop hebben 
laten maken, en daarbij moest er een abonnement voor de domeinnaam worden afgesloten omdat het 
bedrijf waarbij dit liep zichzelf heeft opgedoekt. De Facebook-posts kosten €17 en was gebruikt aan het 
begin van het jaar om nieuwe leden te trekken. Het eindejaarspresentje werd uitgereikt op de 
eindejaarsbarbecue en bedroeg €1.305,38. De Kasco-BAC-Acsie bierestafette was ook dit jaar weer erg 
leuk. De Kasco en de BAC en de Acsie hebben hiervoor €161,45 uitgegeven. Voor de interesseborrel 
voor het nieuwe bestuur is op rekening gedronken voor 48,70. En uiteraard de kosten voor ons nieuwe 
boekhoudprogramma. De overige promotie bestaat uit de prijs die de heer Donkers had uitgereikt aan 
de winnaar van de MOLympics. Ook hebben wij dit jaar paypal moeten gebruiken om de drive uit te 
breidden, hierbij is €30 opgewaardeerd en €10,01 terug opgenomen dus heeft de drive ons €19,99 
gekost.  

Laatste bericht 

De begroting en het boekhoudprogramma komen inderdaad niet overeen, voor het huidige positieve saldo 
dient er gekeken te worden naar de begroting. Hierbij moet in acht worden genomen dat wij door het gala 
een flinke meevaller hadden, en ik, als verantwoordelijke penning, niet dit gehele bedrag wilde uitgeven om 
eventueel problemen te voorkomen bij latere besturen. Daarnaast blijf ik contact houden met de 
debiteuren, waaronder ook Friture Vogels, waar de frietkraam van het ledenweekend was gehuurd, 
aangezien zij ons de borg van €50 nog terug moeten geven. Het contact met de blijkbaar mannelijke 
boekhouder, hij heet Cleo, verloopt moeilijker dan men zou denken. Het verschil tussen de begroting en de 
resultatenrekening ligt in het feit dat ik niet precies wist hoe ik de uitgaven op de dotaties in moest boeken, 
hiermee ga ik mij bezig blijven houden tot dit klopt in het boekhoudprogramma, zodat mijn opvolger zonder 
problemen kan beginnen aan zijn jaar. Het eerste jaar met een nieuw boekhoudprogramma is met vallen en 
opstaan gegaan, daarnaast waren er problemen met de website, een te volle drive, een negatief potje voor 
oudbesturendassen en ook nog de beeindeging van de samenwerking met de man van de website, waardoor 
wij een nieuw domein moesten kopen. Ik ben niet erg technisch dus daar weet ik het fijne niet van. Al met al 
was het een geslaagd jaar, en kijk ik erg positief terug op mijn bestuursjaar door de vele hoogte punten, 
soms ook dieptepunten maar vooral doordat ik samen met mijn nieuwe vrienden het bestuur mocht vormen 
van zo een geweldige hockeystudentenclub. Over en uit.  
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1. Handtekeningen Bestuur 
 


