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Geachte leden,  
 
Het zit er op. Dit jaarverslag kenmerkt het einde van het hockeyjaar 2016-2017. Een jaar lang 
hebben we met zijn allen mogen genieten van een heerlijk hockeyjaar wat gekenmerkt werd door 
vele mooie momenten. Ik ben blij dat ik door middel van dit voorwoord nog een paar woorden met 
u mag delen. Want u, als Never Less lid, vormt de kern van de vereniging en daarom ben u ook 
mede verantwoordelijk voor het succes van dit jaar.  
 
In de komende hoofdstukken zullen wij verder ingaan op de verschillende aspecten van de 
vereniging in het afgelopen jaar. Dit om u een overzichtelijk inhoudelijk beeld te geven van het jaar 
2016-2017.  
 
Voordat u hieraan begint wil ik nog graag even een kort overzicht van het jaar geven. De 
Eurekaweek was het startpunt. Nieuwe potentiele leden, waar onder misschien wel u, kregen volop 
de kans om zich bekend te maken met Never Less. Een heerlijke zonnetje heeft ons deze week goed 
geholpen en wij mogen dan ook spreken van een zeer geslaagde week! De open avonden die hierop 
volgde legde de basis voor dit hockeyjaar. En uiteindelijk een totaal van ruim 250 leden(!) hebben 
wij dit jaar rond zien lopen. Vervolgens vond het ledenweekend plaats, waar na de eerste avond al 
ruim de helft van het bier op was. Het gala, waar menig Neverlesser gedanst en gesjanst heeft tot 
hij/zij niet meer kon. De borrels, de feesten en de schaften. Bij iedere activiteit waren wel blije 
gezichten te zien. Wij willen u allen dan ook hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Want uiteindelijk 
zorgen de leden immers voor een verhoging van de kwaliteit van de activiteiten. 
 
We hebben verder dit jaar op 4 velden gespeeld. Dit was nodig ook door de 12 teams die zijn 
gevormd. De velden waren dan ook vaak goed bezet. We zagen sportief spel wat gepaard ging met 
soms zelfs hockey hoogstandjes. Het niveau lag hoog, de teams waren ambitieus. Alles bij elkaar was 
dit ook sportief een goed jaar.  
 
Als laatste wil ik ook nog even het licht laten schijnen op de verschillende commissies. Ten eerste de 
activiteiten commissie. Zij hebben dit hockeyjaar zeer positief bijgedragen doormiddel van het 
organiseren van verschillende activiteiten. Zij hebben een fantastisch jaar gedraaid en nog eens 
temeer bevestigd dat deze commissie een waardevolle toevoeging is voor Never Less. Ten tweede 
de BAC. Zij gaven waardevolle adviezen en hebben het bestuur uitstekend geholpen door het jaar 
heen. Als laatste, de Kasco. Met een ervaren financiële blik, stonden zij de penningmeester kundig 
het hele jaar bij.  
 
Ik hoop dat u genoten heeft van dit jaar en dat u er prachtige herinneringen en nieuwe vrienden aan 
heeft overgehouden. 
 
Namens het XXVIIe Bestuur, 
 
Sjoerd Peters 
Voorzitter E.H.V. Never Less 
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1. De vereniging 
 

Leden 
Aantal leden:    260 
Aantal inschrijvingen:  164 
Aantal uitschrijvingen:  98 
Aantal halfjaarlijkse leden: 13 
Aantal internationals:   14 
Aantal mannen:   95 
Aantal vrouwen:  165 
 

Teams 
Dit jaar waren er 12 teams. In februari is Krala Cartel helaas gestopt. De leden van dit team die nog 
wel door wilden hockeyen zijn verdeeld over de andere teams. De voorjaarscompetitie werd dus 
gespeeld met 11 teams. Hieronder de namen van de teams: 
 
50+ Tinten grijs 
Agents of F.I.E.L.D.  
Backstickboys  
D’erop of D’eronder 
De strippers  
Disneywakwou 
Hockeygoden 
Krala Cartel 
Pradapony’s  
Sho(o)t  
Staatsbosbeheer 
Victorius Secret 
 
Kampioen najaarscompetitie: D’erop of D’eronder 
Kampioen zaalcompetitie: D’erop of D’eronder 
Kampioen voorjaarscompetitie: Hockeygoden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE VERENIGING 

Pagina 3 

 

Bestuur 
Naam Functie S inds Tot 
Sjoerd Peters Voorzitter 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Mylène van Winkoop Secretaris 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Fréderique de Bode Penningmeester 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Tessa Boon Commissaris PR & 

Activiteiten 
21 oktober 2016 6 oktober 2017 

Kristan van Baal Commissaris 
Technische zaken 

21 oktober 2016 6 oktober 2017 

 

Activiteiten commissie 
Naam Functie S inds Tot 
Veerle Visch Voorzitter 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Froukje van der Plicht Secretaris 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Wouter Tordoir Penningmeester 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
 

Beleid Advies commissie 
Naam Functie S inds Tot 
Charles van der Beek - 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Tessa Hendriks - 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Sabine van den Berg - 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Casper de Winter - 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
 

Kas commissie 
Naam Functie S inds Tot 
Michael Enkhuizen - 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Ruud Moers - 23 oktober 2015 6 oktober 2017 
Melissa de Jonge - 21 oktober 2016 6 oktober 2017 
Iwan Post - 21 oktober 2016 6 oktober 

2017 
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BESLUITEN ALV’S 
 

Op de WALV (2016) is er gestemd om een presentje voor vrijwilligers in te voeren. Deze stemming is 
afgewezen omdat er geen geld voor was uit de vereniging. De leden waren het hier toch niet mee 
eens dus er is op de HALV opnieuw gestemd. Er is besloten dat er een presentje voor de vrijwilligers 
moet zijn. Er wordt 5 euro per persoon vanuit Never Less als richtlijn vastgesteld voor iedereen die 
zich inzet voor Never Less (teamcaptains, trainers, commissies, bestuur etc.). 

 

De zaaltrainingen werden dit jaar niet goed bezocht. Uit de enquête van de BAC is gebleken dat er 
veel animo was voor een vervangende activiteit  op de maandagavond. Er is gestemd op de HALV en 
er zal in het volgende winterseizoen ongeveer om de week op maandagavond een veld-activiteit 
worden georganiseerd op de velden van Leonidas. De zaaltraining op donderdagmiddag zal géén 
doorgang vinden. 

 
Vanwege de zaalcapaciteit heeft de BAC op de HALV het voorstel gedaan om een ledenstop in te 
voeren. Dit met het idee om de speeltijd en kwaliteit van het hockeyen te behouden. Er is gestemd 
en er is een ledenstop ingesteld op 12 teams à 22 man. Het maximaal aantal leden is  dus 264 leden. 
Dit is wel met het oog op groei wanneer er meer capaciteit in de zaal en op het veld mogelijk is. 

 
Tijdens de HALV kwam het voorstel om een jaarverslag in te voeren. Dit jaarverslag zal de losse 
eindverslagen van de bestuursleden op de WALV vervangen. Daarnaast zal het een overzicht geven 
van het jaar. Op de HALV zullen wel losse verslagen worden voorgedragen door de bestuursleden. 
Het jaarverslag is ingevoerd. 
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1. Technische zaken 
 
Najaarscompetitie 
Dit jaar is er voor het eerst met 12 teams gespeeld. Een vierde veld gebruiken bij Leonidas, wat vorig 
hockeyseizoen al een optie was, is realiteit geworden. 
Een competitie draaiende houden met 12 teams is in het begin een uitdaging gebleken. 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. 
De trainingen zijn dit jaar van 19:30 uur tot 20:15 uur. De trainingen stoppen een kwartier eerder 
dan vorig jaar, doordat het wedstrijdschema om 20:30 uur van start gaat. 
Hoewel er dus veel teams zijn dit jaar, verliep de najaarscompetitie goed. Deze lijn willen we 
doortrekken in de voorjaarscompetitie. 
 

Zaalcompetitie 
Dit jaar was 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 twee avonden van Divisie A was er een team niet op 
komen dagen, 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. 
 

Zaaltraining 
Vorig jaar is er voor het eerst gestart met zaaltrainingen. Ook dit jaar werden er voor zaaltrainingen 
gezorgd op donderdag van 17:00 uur. De opkomst was over het algemeen redelijk, zo’n 15 mensen 
kwamen er gemiddeld. Toch was er een aantal donderdagen waarbij slechts 2 mensen kwamen. De 
reden hiervoor was niet altijd duidelijk.  
Er is dit jaar gestart met thema’s voor trainingen. Dit is goed bevallen en dat willen we doorzetten in 
de voorjaarscompetitie. 
De BAC heeft in hun enquête gekeken naar andere mogelijkheden en uitbreidingen om in de winter 
meer te kunnen hockeyen en elkaar vaker te kunnen zien. Graag verwijs ik naar hun verslag dat zij 
straks zullen voorleggen om de mogelijkheden omtrent de zaaltraining te bespreken.  
 

Overig 
Het sportiviteitsklassement heeft dit jaar een verandering ondergaan. Dit jaar wordt per team een 
sportiviteit met een score van 1 tot 5 toegekend in plaats van 1 tot 10. Hiermee wordt de 
toekenning van een score iets minder subjectief. Dit heeft goed uitgepakt, maar de kans bestaat 
sneller dat er een gelijke score als eindstand komt. Vooralsnog wordt het systeem opnieuw in de 
voorjaarscompetitie gebruikt. 
Wat betreft de sportiviteitsscores zijn er weinig dingen die opvallen (zie Tabel 1). Het enige wat in 
het oog springt, is de lage sportiviteitsscore van Backstickboys.
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Tabel  1:  sport iv ite itsscores 
Team Gemiddelde score 

Hockeygoden 3,64 
D’erop of d’eronder 3,64 
Backstickboys 3,00 
Agents of F.I.E.L.D. 3,73 
50(+) Tinten Grijs 3,68 
Staatsbosbeheer 3,95 
Victorious Secret 3,91 
De Strippers 3,82 
Disneywakwou 3,82 
Pradapony’s 3,73 
Sho(o)t 3,59 
Krala  Cártel  3,77 
 

Materiaal 

Sticks 
Dhr. De Winter heeft de sticks vorig jaar goed opgeknapt. Daar waar nodig worden sticks af en toe 
wat opgelapt, maar er in de loop der tijd  zullen er sticks vervangen moeten worden. 

Ballen 
Tabel  2:  bal lenstand 
Datum Aantal  bal len 

26-09-2016 244 
24-10-2016 246 
21-11-2016 239 
06-03-2016 239 
 
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. 
 

Website 
De beheerder van de website is Luc de Jager. Dhr. De Jager heeft intussen een baan bij Google in 
Dublin, maar wil met alle plezier blijven helpen met de website. Ook in de komende jaren kan hij dit 
blijven doen.
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Enkele statistieken: 
 

 

 

 
 

 
Voorjaarscompetitie 
De voorjaarscompetitie is zonder grote problemen verlopen. Eén team is opgesplitst ten gevolge van 
de lage opkomst van dat team.  
 
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. Het 
etentje in De Stoep halverwege het hockeyseizoen met de trainers werd gewaardeerd.
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Ik heb geprobeerd meer structuur in de trainingen aan te brengen door middel van thema’s, zoals 
aanval, verdediging of positiespel. Het bleek niet altijd eenvoudig om oefeningen te verzinnen voor 
trainers, dit vormt een uitdaging voor het nieuwe seizoen. 

 
Sportiviteit 
Ook in de voorjaarscompetitie is gebruik gemaakt van het nieuwe sportiviteitspuntensysteem, 
waarbij een schaal gebruikt wordt van 1 tot 5. Dit beviel goed en ik raad dan ook aan in het vervolg 
hiermee door te gaan. Het gemiddelde cijfer dat aan een team werd gegeven was 3,93. 
 

Team Gemiddelde sportiviteit  
Staatsbosbeheer 4,33 
Victorious Secret 4,18 
D’erop of  d’eronder 4,12 
De Str ippers 4,06 
50(+)  T inten Gri js  4,03 
Disneywakwou 4,03 
Hockeygoden 4,00 
Agents of  F. I .E .L .D.  3,82 
Pradapony’s  3,67 
Sho(o)t  3,55 
Backst ickboys 3,39 
Gemiddeld: 3,93 
 

Materiaal 
 

Sticks 
De sticks zijn in redelijke staat. Echter, er zal rekening mee gehouden moeten worden dat in de 
toekomst steeds meer sticks aan vervanging toe zijn. 
 

Ballen 
Het is aantal ballen is in de voorjaarscompetitie afgenomen. 
 
Datum Aantal  bal len 
26-09-2016 244 
24-10-2016 246 
21-11-2016 239 
06-03-2016 239 
Einde seizoen:  195 
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Website 
Er zijn weinig problemen geweest met de website. Bij hoge uitzondering moest contact opgenomen 
worden met dhr. De Jager, onze slimbo achter de website. Hij loste problemen snel op. Het contact 
met dhr. De Jager is overigens goed; hij wil de komende jaren onze website nog gewoon in beheer 
houden. 
 

Statistieken 
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2. Activiteiten en communicatie 

PR & ACTIVITEITEN 

Borrels 
De maandelijkse borrels van Never Less zijn het afgelopen jaar bij de Stoep georganiseerd. Aan het 
begin van het hockeyjaar is er bij deze samenwerking een sponsorbijdrage van €100,- toegewezen 
aan Never Less. We hebben de borrels bij de Stoep altijd als erg gezellig ervaren. Het is een mooie 
locatie voor onze leden. Daarnaast was de samenwerking met de eigenaar altijd goed. Aan het einde 
van het jaar is de Stoep van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar stond erg open voor het 
voortzetten van de bestaande samenwerking met Never Less. Aangezien deze verandering 
plaatsvond na de afsluiting van het afgelopen hockeyseizoen, is Froukje als mijn opvolger 
geïntroduceerd bij de Stoep en heeft zij de verdere gesprekken over het voortzetten van de 
samenwerking op zich genomen.   
 

Gala 
Het gala vond eind januari plaats bij de locatie Hal4 aan de Maas. We hebben er dit jaar voor 
gekozen het diner en het feest op dezelfde locatie te organiseren. Gedurende het eten en het feest 
was er onbeperkte drank voor de leden. Voor ons was de avond erg geslaagd, zowel het 3-gangen 
diner als het feest.  
 

Ledenweekend 
Het ledenweekend vond afgelopen jaar plaats in Loon op Zand. Met een recordaantal van 109 leden 
die aanwezig waren tijdens het weekend, hebben we ons goed vermaakt tijdens survivalspellen, de 
cantus georganiseerd door de Acsie en het themafeest. We waren erg tevreden over de locatie en 
zouden het zeker aanraden om hier nogmaals een weekend te organiseren. Wellicht is het een optie 
om een aantal standaard locaties te hebben waar je om de zoveel jaar heen kan gaan. Het deed ons 
erg goed om te horen dat het beoogd bestuur al voor de zomervakantie bezig was met het zoeken 
van een nieuwe locatie voor het ledenweekend. We hebben namelijk gemerkt dat wanneer de 
datum van het weekend op tijd naar de leden wordt gecommuniceerd, heel veel mensen meegaan. 
 

Hockeytoernooi 
In lijn met de afgelopen jaren hebben we er dit jaar voor gekozen weer mee te doen aan het BHF, 
het Bredaasch Hockey Festival. Dit is een hockeytoernooi waar veel teams uit Nederland op af 
komen. Het was een gezellig weekend voor alle leden die mee waren. Helaas heeft de organisatie 
van het BHF hun prijzen dit jaar verhoogd, waardoor we ervoor hebben gekozen om de leden niet 
nog meer te laten betalen voor ook een shirt van Never Less. Dit is echter wel jammer geweest want 
het was altijd een leuke toevoeging. Wellicht is het mede daarom voor komend jaar een optie om 
eens buiten de grenzen van het BHF te kijken en eens deel te nemen aan een ander hockeytoernooi. 
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Sponsoring 
Naast de samenwerking met de Stoep is er het afgelopen jaar een samenwerking geweest met 
Decathlon. Via deze samenwerking kregen leden van Never Less 10% korting op hun eerste aankoop 
en werd er per lid dat een Decathlon klantenpas aanmaakte, €5 door Decathlon apart gezet om als 
tegoed uit te geven. De samenwerking is inmiddels geëvalueerd. Er zijn in totaal 23 klantenpassen 
aangemaakt afgelopen jaar, wat neerkomt op een tegoed van €115 om uit te geven aan 
hockeymaterialen. Dit is ons erg tegengevallen. Uit eigen ervaring, ervaring van onze leden en 
feedback tijdens de afgelopen ALV werd duidelijk dat het niet erg gemakkelijk was om zo’n 
klantenpas aan te maken voor onze leden. Dit is duidelijk aangegeven aan Decathlon, maar zij 
konden zich hierin niet goed vinden. Er is besloten de samenwerking voor komend jaar niet voort te 
zetten. Het tegoed hebben Kristan en Maartje in samenspraak uitgegeven aan materialen voor 
Never Less. 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Openavonden 
Na het hockeygedeelte van de open avonden werd er in het clubhuis een activiteit georganiseerd. 
De eerste avond een quiz over Never Less, de tweede open avond de muziekbingo, de derde open 
avond werd het clubhuis in tweeën gedeeld met het spel Stick or Goal en de vierde avond was er 
een prijsvraag. Muziekbingo was veruit het populairst, maar de andere avonden waren ook zeker 
geslaagd.  
 

Schaft 
Aan het begin van het jaar hebben we besloten om tijdens het veldseizoen één keer in de vier 
weken een Schaft te organiseren gedurende het najaar- en voorjaarsseizoen. Waar in het begin 
meer dan 100 leden kwamen, kwam de opkomst op het laatst niet ver boven de 30. Mogelijk was 
eens per maand te vaak en zou één keer in de zes weken beter zijn. Het contact verliep met Freek 
Baart van Leonidas Horeca. Dit contact verliep niet altijd soepel en antwoord liet vaak lang op zich 
wachten. Echter heeft dit nooit voor grote problemen gezorgd en was het contact op maandag met 
de koks altijd goed en soepel.  
In de zaal is ervoor gekozen ook een Schaft te organiseren. Ondanks dat hier weinig animo voor was, 
was het contact met Sportcafé goed.  
 

Ledenweekend  
Naast de activiteiten die georganiseerd werden door het bestuur, was er ook ruimte voor enkele 
activiteiten van de Acsie. Zo is er op zaterdagmiddag het spel psychologen gespeeld, met het idee 
om ledenbinding te creëren door de teams willekeurig in te delen. Daarnaast was het op 
zaterdagavond tijd voor een biercantus, hierbij werd uit volle borst gezongen terwijl het bier rijkelijk 
vloeide.  
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Hockeyfeesten  
Gedurende het jaar zijn er drie feesten geweest. In december werd het eerste feest in BarTender 
gehouden. Voor dit feest waren veel aanmeldingen, 124. Echter was het jammer dat BarTender zich 
niet aan de vooraf afgesproken (verruimde) openingstijden heeft gehouden. Dit is opgelost door als
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een soort van afterparty naar Vrienden Live uit te wijken. Het tweede en derde feest werden beiden 
georganiseerd in Vrienden Live. Het contact met Sfeerhoreca (overkoepelende organisatie) was zeer 
prettig en goede deals werden altijd gemakkelijk gesloten. Echter was de planning van twee feesten 
in het voorjaarsseizoen ietwat ambitieus, gezien dit voor veel studenten een drukke tijd van het jaar 
is qua studie. Qua planning is het aan te raden om twee feesten te geven in het najaarsseizoen en 
slechts nog één na de winterstop (rond april), indien men drie feesten wil organiseren.  
  

Een voorkomend probleem blijft dat het voornamelijk twee grote horecaondernemingen 
(Sfeerhoreca & Struisenburg Horeca) in Rotterdam zijn die de feestcafés met ruime openingstijden 
bezitten.  

 

Never Less on Ice  
In januari was het weer tijd voor Never Less on Ice. Voordat het schaatsen begon hebben we in het 
clubhuis van Leonidas gekaasfonduet. Leonidas was hierin strikt met het uitserveren van de 
hoeveelheid eten, waardoor er niet in overvloed gegeten kon worden. De reservering van de 
combinatie schaatsen en eten via Schaatsbaan Rotterdam verliep goed. Er was veel mogelijk en 
dachten graag met ons mee. In ruil voor een logo op de website was er een mooie korting op het 
totaalpakket mogelijk.  
 

Aankleding Borrel 
Voor aankleding van de borrel hadden we een prettig contact met de Stoep. Eerst met Jean, later 
met Nick. In overleg was nagenoeg alles mogelijk, waardoor hier veel mogelijkheden ontstonden. 
Afgelopen jaar zijn karaoke, Nieuwjaars drankje en het Rad van Fortuin de revue gepasseerd.  
 

Vriendentoernooi 
In mei werd wederom het Vriendentoernooi georganiseerd. Met 117 aanmeldingen, verdeeld over 
13 teams was dit een geslaagd evenement. De teams verdeeld over twee poules hebben in de 
middag gehockeyd op veld 5 en 6 van Leonidas. Aan het eind van de middag werd tussen de 
nummer 1 van beide poules een finale gespeeld, zodat we aan het eind van de dag een winnaar 
hadden. Na het hockeygedeelte is er een BBQ georganiseerd via Leonidas Horeca. Het contact met 
Jacqueline Willink van Leonidas was goed en lastminute hadden we nog de mogelijkheid om het 
aantal velden wat we wilden huren te wijzigen. Het contact over de BBQ verliep met Freek Baart, dit 
verliep even stroef als bij de schaft.  
 In de hoop nooit vergeten te worden hebben alle deelnemers een Vriendentoernooi 2017-
goodiebag gekregen.  
 

Bierproeverij  
Als eindejaar activiteit is er op de maandag na de laatste veldavond een bierproeverij georganiseerd 
bij café Stalles. De deal werd gesloten dat we zes proef glaasjes bier kregen en uiteindelijk twee 
volledige biertjes konden bestellen, dit alles onder leider van een kenner. De kenner bleek 
uiteindelijk een student te zijn die wat feitjes uit zijn hoofd had geleerd. Echter heeft hier het plezier 
van de 53 aanwezige leden niet onder geleden, waardoor het een mooie afsluiting van het jaar was. 
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COMMUNICATIE 

MOL  

De MOL wordt gemiddeld door 70% (69,97%) van de leden geopend, of deze daadwerkelijk gelezen 
wordt door dit percentage is nog de vraag. Er is wel te zien dat dit percentage rond de grote 
activiteiten stijgt.  
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3. Financiën 

PENNINGMEESTER 
 
Begroting 
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Resultatenrekening 
Administratie: EHV Never Less 5-10-2017, 15:41:01 
Periode: 1-8-2016 t/m 31-7-2017 

PostNr Omschrijving Debet Credit 
4300 Kosten Teampolo's  €  4.228,95   
4400 Materiaal  €  200,95   
4410 Competitiekosten  €  253,44   
4420 Trainerskosten  €  570,00   
4430 Sportpassen Erasmus sport  €  23.217,00   
4440 Onkostenvergoeding    €  0,00 
4540 Dotaties   €  817,50   
4600 Kosten Overige Activiteiten  €  211,00   
4620 Kosten Teamvormingsetentje  €  1.612,50   
4625 Kosten Captainsetentjes  €  638,90   
4630 Kosten Borrel  €  1.349,00   
4635 Kosten eurekaweek  €  320,45   
4650 Kosten Toernooi  €  2.185,00   
4671 Kosten gala  €  7.740,75   
4675 Kosten BBQ  €  1.262,24   
4690 Kosten Ledenweekend  €  5.369,67   
4699 Kosten Oudbesturendag  €  1.050,00   
4700 Reclamekosten  €  9,00   
4710 kosten site  €  129,99   
4750 Representatiekosten  €  396,88   
4790 Overige bestuurskosten  €  9,50   
4800 Kosten ALV  €  391,55   
4901 Kosten Acsie (Goede)  €  5.157,28   
4920 Verzekeringskosten  €  188,89   
4930 Kosten Eindejaarspresentje  €  1.651,65   
4980 Bankkosten  €  247,75   
8000 Ontvangen contributies    €  35.944,00 
8101 Bestuursbeurs    €  0,00 
8170 Eerstejaars subsidie 

(voucherregeling) 
   €  1.734,00 

8180 Subsidies overig    €  750,00 
8200 Ontvangen donaties      €  553,38 
8210 Ontvangsten vrienden van 

Never Less   
 €  553,38 

 
 

8250 Verhuur bezittingen    €  60,00 
8320 Bijdrage Teamvormingsetentje    €  1.605,00 
8325 Bijdrage Captainsetentje    €  579,40 
8350 Bijdrage Toernooi    €  2.150,00 
8375 Bijdrage BBQ    €  530,00 
8385 Bijdrage Gala    €  6.012,50 
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8390 Bijdrage Ledenweekend    €  5.155,00 
       
8399 Bijdrage Oudbesturendag    €  990,00 
8400 Bijdrage AcSie Activiteiten    €  4.036,30 
8700 Opbrengst Sponsoring    €  250,00 
8900 Diverse baten    €  35,43 
9050 Rente opbrengsten banken 

 
  €  22,13 

 
 << Winst >> 

 
 €  

 
 643,92 
 

  

 TOTAAL 

 

€   60.407,14 € 60.407,14 

Eindbalans 
Administratie: EHV Never Less 5-10-2017, 15:41:22 
Periode: 1-8-2016 t/m 31-7-2017 

PostNr. Omschrijving Debet Credit 

0500 Kapitaal                        €  14.515,75 
0700 Lustrumvoorziening       € 2.040,74 
0720 Vrienden van Never Less-voorziening     € 1.028,62 
0740 Voorziening Statutenwijziging      € 400,00 
0750 Voorziening oudbesturendassen     € 300,00 
Rabobank         € 3.730,00 
Rabobank Spaarrekening       € 15.199,03 
 
 << winst  >>                €   643,92 
 
 TOTAAL       €  18.929,03 €  
18.929,03 
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Uitleg posten 
Debet 

Teamvormingseten 

Het	jaar	begon	met	het	teamvormingsetentje.	Dit	kostte	€7,50	per	persoon.	Hiervoor	hebben	zich	
215	mensen	ingeschreven,	waardoor	de	kosten	€1612,50	bedragen.	Echter	had	één	persoon	zich	
later	aangemeld,	dit	is	doorgegeven	aan	Café	Beurs	alleen	niet	opgeschreven	op	de	debiteurenlijst.	
Dit	betekent	dat	er	één	persoon	niet	geïncasseerd	kon	worden	en	de	opbrengsten	niet	gelijk	zijn	
aan	de	kosten.	

Opbrengsten	 Kosten	
Bijdrage	Leden															214	x	€7,50		 €1605,00	

	
Kosten	Teamvormingseten		
																																						215	x	€7,50	

	
€1612,50	

	 	 	 	
Subtotaal	 €1605,00	 Subtotaal	 €1612,50	
	 	 Resultaat	 -€7,50	
Totaal	 €1605,00	 Totaal	 €1605,00	
	

Ledenweekend	

Het	ledenweekend	was	financieel	gezien	een	groot	succes.	Er	waren	meer	aanmeldingen	dan	we	
hadden	verwacht.	Dit	leidde	tot	een	hoge	opbrengsten	kant.	Ook	vielen	de	kosten	lager	uit	dan	we	
hadden	verwacht.	Vooral	de	boodschappen	was	een	lagere	kostenpost	dan	in	eerste	instantie	was	
ingecalculeerd.	Er	zijn	twee	personen	die	niet	voor	het	ledenweekend	hebben	betaald.	Ze	zijn	
meerdere	keren	geïncasseerd	en	daarnaast	is	er	op	allerlei	manieren	geprobeerd	contact	te	maken	
met	deze	leden.	Aangezien	hun	team	halverwege	het	jaar	was	opgeheven,	konden	we	ze	niet	meer	
persoonlijk	benaderen.	

Het Captainsetentje 

Mej.	Boon	heeft	voor	het	captainsetentje	een	mooie	deal	kunnen	sluiten	bij	de	Stoep.	Voor	€15	
euro	kreeg	elke	captain	een	driegangenmenu	inclusief	een	drankje.	Never	Less	heeft	daarnaast	een	
drankje	voor	elke	teamcaptain	betaald.	In	de	tabel	hieronder	kan	worden	gezien	dat	Never	Less	in	
totaal	€17,-	heeft	bijgelegd.	

Opbrengsten	 Kosten	
Bijdrage	Captain																	13	x	€15		 €195,00	

	
Captainsetentje	Oktober	 €212,00	

	
	 	 	 	
Subtotaal	 €195,00	 Subtotaal	 €212,00	
	 	 Resultaat	 -€17,00	
Totaal	 €195,00	 Totaal	 €195,00	
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Het	tweede	captainsetentje	vond	plaats	bij	Proeflokaal	Bregje.	Daar	heeft	Never	Less	het	eerste	
drankje	van	de	captains	betaald.	Dit	kwam	neer	op	€22,50.	Dit	is	een	logische	stijging	ten	opzichte	
van	het	eerste	etentje	omdat	er	bij	het	tweede	etentje	meer	captains	aanwezig	waren.	

Trainersetentje 

Het	trainersetentje	is	dit	jaar	door	Dhr.	Van	Baal	georganiseerd.	Ik	heb	van	hem	en	van	meerdere	
trainers	gehoord	dat	dit	goed	was	bevallen.	Ze	hebben	veel	ideeën	uit	kunnen	wisselen	om	de	
trainingen	naar	een	hoger	niveau	te	kunnen	tillen.	Komt	allen	dus	elke	maandag	naar	de	training.	
Hieronder	ziet	u	dat	Never	Less	elke	trainer	een	drankje	t.w.v.	€2,50	heeft	gegeven.	Er	waren	acht	
trainers	aanwezig	bij	het	trainersetentje.	

	

Opbrengsten	 Kosten	
Bijdrage	Trainers		 €152,80	

	
Trainersetentje	 €172,80	

	
	 	 	 	
Subtotaal	 €152,80	 Subtotaal	 €172,80	
	 	 Resultaat	 -€20,00	
Totaal	 €152,80	 Totaal	 €152,00	
	

Het Gala 

Volgens	ons	was	het	gala	een	groot	succes.	Niet	alleen	hebben	we	lekker	gegeten	maar	ook	goed	
gefeest	met	onbeperkte	drank.	Het	resultaat	van	het	gala	bedraagt	een	negatief	resultaat	van	
€1728,25.	Als	we	dit	bedrag	delen	door	het	aantal	aanwezige	leden	heeft	Never	Less	iets	meer	dan	
€14	per	lid	bijgelegd.		

Opbrengsten	 Kosten	
Volledig	Gala																				117	x	€50		
Feest																																		5	x	€32,50		

€5850,00	
€162,50	

Hal4	Diner	en	feest	 €7500,00	

	 	 DJ-kosten		 €150,00	
	 	 Fotograaf	 €90,75	
Subtotaal	 €6012,50	 Subtotaal	 €7740,75	
	 	 Resultaat	 -€1728,25	
Totaal	 €6012,50	 Totaal	 €6012,50	
	

Contributie 

Het	is	niet	gelukt	om	de	volledige	contributie	bij	iedereen	te	innen.	Een	aantal	mensen	hadden	
besloten	te	stoppen	voordat	we	ook	maar	waren	begonnen	of	zijn	er	één	avond	geweest.	Ze	
hebben	wel	€20	voor	het	teampolo	overgemaakt.	Ook	is	er	iemand	die	te	laat	was	met	aangeven		
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dat	ze	geen	sportpas	via	Never	Less	wilde.	Ze	bleef	de	incasso	terugstorten	dus	hebben	we	
uiteindelijk	besloten	haar	alleen	de	€50	te	laten	betalen.	Er	waren	dit	jaar	11	halfjaarlijkse	leden.	
Deze	leden	hebben	allemaal	de	contributie	betaald.	

Vrienden van Never Less 

Er	waren	dit	jaar	21	Vrienden	van	Never	Less.	Onze	vrienden	mochten	zelf	een	bedrag	(minimaal	
€25)	invullen	dat	werd	geïncasseerd.	Er	zijn	twee	vrienden	die	een	ander	bedrag	hebben	ingevuld	
dan	deze	€25	vandaar	dat	het	zo’n	raar	bedrag	is.	

Subsidies 

Ook	dit	jaar	had	Never	Less	weer	recht	op	de	vrijwilligerssubsidie	en	de	eerstejaarssubsidie.	De	
vrijwilligerssubsidie	was	omlaag	gegaan	omdat	er	vorig	jaar	een	ledendaling	was.	Deze	subsidie	
bedroeg	dus	€750.	Bij	de	Eurekaweek	en	open	avonden	hadden	we	51	eerstejaarsleden	geregeld.	
De	subsidie	per	eerstejaarslid	bedraagt	€34.	Dus	51	x	€34	=	€1734,00.	Allebei	de	subsidies	zijn	
ontvangen.	

Toernooi  

Het	Bredaasch	Hockey	Festival	werd	ook	dit	jaar	weer	goed	bezocht.	Wij	hadden	3,5	team	
ingeschreven.	Er	was	één	late	afmelding	waardoor	de	kosten	hoger	liggen	dan	de	opbrengsten.	We	
kregen	wel	vroegboekkorting	waardoor	dit	verschil	niet	groot	is.	

Opbrengsten	 Kosten	
Leden	BHF														43	x	€50		 €2150,00	

	
Kosten	BHF		3	x	€625	
Kosten	BHF		1	x	€400	

€1875,00	
€400,00	

	 	 Vroegboekkorting	 -€90	
Subtotaal	 €2150,00	 Subtotaal	 €2185,00	
	 	 Resultaat	 -€35,00	
Totaal	 €2150,00	 Totaal	 €2150,00	
	

Eindejaarsbarbecue 

De	eindejaarsbarbecue	werd	minder	druk	bezocht	dan	we	in	eerste	instantie	hadden	gehoopt.	
Echter	bleven	de	kosten	voor	de	boodschappen	daardoor	ook	lager	dan	we	hadden	ingecalculeerd.		

Opbrengsten	 Kosten	
Bijdrage	Leden	106	x	€5	 €530,00	

	
Boodschappen		 €952,24	

	
	 	 Huur	+	kosten	personeel	 €310	
Subtotaal	 €530,00	 Subtotaal	 €1262,24	
	 	 Resultaat	 -€732,24	
Totaal	 €530,00	 Totaal	 €530,00	
Oud-besturendiner 
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Tijdens	het	oud-besturendiner	waren	33	oud-bestuursleden	aanwezig.	Het	driegangenmenu	kostte	
€30	per	persoon.	Eén	persoon	had	aangegeven	er	niet	te	zijn,	maar	stond	wel	op	de	debiteurenlijst	
en	er	was	één	late	afmelding	die	helaas	ook	op	de	debiteurenlijst	stond.	Hierdoor	heeft	Never	Less	
€60	op	het	oud-besturendiner	bijgelegd.	

Overige posten aan de debet kant 

De	rentebaten	bedroeg	€22,13.	Het	sinterklaaspak	was	3	keer	verhuurd	voor	€20	per	keer.	Het	
kuikenpak	was	dit	jaar	niet	verhuurd.	De	stoep	heeft	bij	een	borrel	€100	gesponsord.	Dhr.	Ribberink	
heeft	Never	Less	net	als	afgelopen	jaren	weer	met	€150	gesponsord.	De	bijzondere	baten	zijn	nog	
van	afgelopen	jaar,	maar	vielen	in	mijn	boekjaar	en	bedragen	€35,43.	Voor	de	post	Acsie	wil	ik	u	
graag	doorverwijzen	naar	het	verslag	van	de	Acsie.	

	

Credit 

Eurekaweek 

De	Eurekaweek	viel	goedkoper	uit	dan	verwacht.	In	de	tabel	hieronder	zijn	de	kosten	van	de	
Eurekaweek	te	vinden.	

Opbrengsten	 Kosten	
	 	 	 €0	 Flyers	 €75,25	
	 	 Slushpuppiemachine	 €100	
	 	 Sponsoring	Eurekaweek	 €145,20	
Subtotaal	 €0	 Totaal	 €320,45	
	

	

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.	In	het	najaar	bedroegen	de	trainerskosten	33	x	€7,50	en	
in	de	zaal	10	x	€7,50.	Er	waren	in	de	zaal	minder	trainers	nodig	dan	op	het	veld.	In	het	voorjaar	
bedroegen	de	kosten	weer	33	x	€7,50.	In	totaal	is	er	dan	€570	uitgegeven	aan	trainerskosten.	

Materiaal 

Voor	het	materiaal	is	er	€22	uitgegeven	aan	fluitjes	en	€178,95	aan	ballen.	



FINANCIËN 

Pagina 22 

Competitiekosten	

De	competitiekosten	staan	hieronder	in	de	tabel	omschreven.	Elke	competitiewinnaar	kreeg	taart.	
Daarnaast	werden	er	ook	kruidnoten,	paaseitjes	en	chips	uitgedeeld.	De	sportiviteitsprijs	is	twee	
keer	naar	Staatsbosbeheer	gegaan	die	dit	voor	een	EscapeRoom	hebben	geïnd.	

Opbrengsten	 Kosten	
	 €0	 Taart		 €29,60	
	 	 Kruidnoten	 €42,36	
	 	 Paaseitjes	 €49,90	
	 	 Graveren	beker	 €12,34	
	 	 Chips	 €19,24	
	 	 Sportiviteitsprijs	 €100,00	
Subtotaal	 €0	 Subtotaal	 €253,44	
	

Teampolo’s	

De	totale	kosten	voor	de	teampolo’s	was	€4228,95.	Dhr.	Van	Baal	heeft	voor	245	leden	een	
teampolo	besteld.	Dit	betekent	dat	de	kosten	voor	één	teampolo	€17,26	bedraagt.		

Verzekeringskosten	

De	verzekeringskosten	zijn	gestegen	ten	opzichte	van	vorig	jaar.	Dit	komt	door	de	stijging	in	het	
aantal	leden	waardoor	de	verzekeringskosten	hoger	werden	

 

 

 

Bankkosten 

De	bankkosten	zijn	een	stuk	hoger	dan	vorig	jaar.	De	bankkosten	worden	voor	een	belangrijk	deel	
bepaald	door	de	incasso’s.	Aangezien	er	meer	incasso’s	waren	gedaan	dan	vorig	jaar	en	er	veel	
leden	waren	die	het	niet	uit	zichzelf	overmaakten	nadat	de	eerste	incasso	was	mislukt,	werden	de	
bankkosten	hoger	dan	ik	in	eerste	instantie	had	verwacht.	

Kosten ALV’s 

De	kosten	voor	de	WALV	bestaan	uit	boodschappen	(€122,07),	huur	refter	(€15)	en	cadeaus	
(€17,74)	voor	de	commissies.	Dit	komt	neer	op	€154,81.	De	kosten	voor	de	HALV	liggen	hoger.	Dit	
komt	onder	andere	door	de	friteuse	(€30)	en	de	printkosten	(€30,48).	Verder	waren	de	
boodschappen	€141,26,	de	huur	weer	€15	en	het	presentje	€20.	Dit	resulteert	in	€236,74.	

Dotaties 
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De	dotatie	lustrumvoorziening	is	als	volgt	aangevuld,	257	x	€2,50	=	€642,50.	Alle	jaarlijkse	en	
halfjaarlijkse	leden	bij	elkaar	opgeteld	en	dat	x	€2,50.	De	dotatie	statutenwijziging	is	zoals	
voorgaande	jaren	aangevuld	met	€100.	De	dotatie	oudbesturendassen	is	met	€75	toegenomen.	De	
voorziening	Vriend	van	Never	Less	is	gelijk	aan	zijn	opbrengsten.	Als	laatst,	de	voorziening	oninbaar	
wil	de	Kasco	verwijderen	omdat	er	ieder	jaar	wel	iets	in	dit	potje	wordt	gestopt,	echter	wordt	er	
niet	iets	uitgehaald.	

Overige posten 

De	bestuursonkosten	representeren	de	map,	insteekhoezen	en	een	paar	euro	benzine	kosten	voor	
de	verkenningstrip	naar	het	ledenweekend.	De	kosten	van	de	internetsite	bedroegen	€129,99.	De	
Facebook-posts	kosten	maar	€9	en	was	gebruikt	aan	het	begin	van	het	jaar	om	nieuwe	leden	te	
trekken.	Het	eindejaarspresentje	werd	uitgereikt	op	de	eindejaarsbarbecue	en	bedroeg	€1651,65.	
De	Kasco-BAC	bierestafette	was	ook	dit	jaar	weer	erg	leuk.	Het	bestuur	kwam	tot	in	de	finale	maar	
werd	helaas	verslagen.	De	Kasco	en	de	BAC	hebben	hiervoor	€156	uitgegeven.	Voor	de	
interesseborrel	voor	het	nieuwe	bestuur	was	€50	begroot.	De	eerste	twee	drankjes	werden	door	
Never	Less	betaald,	dit	kwam	uit	op	€55.		
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FINANCIËN ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

In het financiële overzicht staan alle activiteiten met bijbehorende opbrengsten en kosten 
opgedeeld per activiteit in een begrote, aangepaste en gerealiseerde kolom. Respectievelijk de 
schatting aan het begin van het jaar, de vooruitzichten gedurende het jaar en de daadwerkelijk 
gemaakte en binnengekomen geldbedragen. 
 
Beginnende met de schaften: aan de linkerkant de inkomsten van de leden die zich hadden 
aangemeld maar niet aanwezig waren bij het eten. Dit werd in eerste instantie gedaan als vereiste 
vanuit Leonidas, maar zoals te zien aan de rechterkant van de balans heeft Leonidas alleen tijdens 
de 7e schaft geld teruggevraagd ter waarde van 2 aanmeldingen (2x €5,35). Al redelijk snel werd 
duidelijk dat Leonidas deze kosten niet zou gaan verhalen en hebben we de keuze gemaakt om wel 
deze kosten door te rekenen. Dit om tegen te gaan dat leden zich zo maar aanmelden en uiteindelijk 
niet komen opdagen. 
 
Als volgende is te zien dat het eerste hockeyfeest een groot succes was. De opbrengsten waren in 
vergelijking met de kosten enorm. En om dit te compenseren is er bij de 2e editie een grotere 
uitgave post. Hockeyfeest 3 was het minst succesvol van de drie, er zijn daar geen kosten gemaakt. 
Tijdens de openavonden en een enkele reguliere hockeyavond is er geld gegaan naar aankleding van 
de activiteiten die eerder zijn genoemd, dit waren vooral kleine bedragen. Om een aantal borrels 
spontaan te maken, zijn er uitgaven gemaakt voor een karaoke en het Rad van Fortuin. Dan zijn er 
de kosten voor de activiteit tijdens het ledenweekend. De opbrengsten en kosten voor het huren 
van schaatsen en de kaasfondue in het clubhuis. Het vriendentoernooi was een mega succes. De 
laatste activiteit van de Acsie betekende een flinke bijdrage aan de leden, dit is te zien aan het 
verschil in kosten en opbrengsten. Plus nog wat kleine onvoorziene kosten komen we uiteindelijk op 
klein tekort van €20,98. 
 
Een trend die opvalt in het financiële overzicht is dat er steeds een groot verschil zit tussen de 
begrote en gerealiseerde bedragen. Dit is vooral te herleiden naar het moeilijk te kunnen inschatten 
van het aantal mensen die naar de activiteiten komen. Maar ook mede dankzij de sterke daling in 
animo bij de leden naarmate het jaar vorderde. Om dit voor de nieuwe activiteitencommissie 
makkelijker te maken hebben we een kleine prognose gemaakt waar de aantallen van de afgelopen 
jaren naast elkaar worden gezet.
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Begroting En Prognose 
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4. Bijlagen 
 
ONDERTEKENING BESTUUR 
Ondertekening door bestuursleden dat ze zich verenigen met het jaarverslag. 

 
NOTULEN WALV 
Notulen waarin dit jaarverslag wordt goedgekeurd door de leden. 
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Ondertekening Bestuur Jaarverslag 
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