
   

 

Evaluatie zaalhockey seizoen 2013-2014 

 

 De organiserende pilotgroep (Rob van Gameren, Cornfiel Kroon en Michael Deeks) hebben het 

zaalseizoen 2013-2014 als zeer succesvol ervaren. Er waren geen noemenswaardige problemen 

of uitdagingen. 

 Vanuit de evaluatie hebben we aangegeven dat het niet mogelijk was om mensen te laten 

aanmelden. We moesten zeer vroeg de zaalbehoefte bepalen en die kon  niet afhankelijk zijn 

van het aantal aanmeldingen. Negatieve reacties van een beperkt aantal ouders nemen we op 

de koop toe.  

 Veel positieve reacties van trainende teams (maar erg weinig negatieve reacties) 

 Kickoff voor alle teams was zeer positief, volgend jaar meer trainingsleden erbij trachten te 

betrekken. 

 Tekstueel zou de mailing beter kunnen, de boodschap moet dusdanig opgesteld worden dat 

zaken opvallen die belangrijk zijn. 

 Alle competitie teams worden volledig gecoördineerd door de coach !!!!!!!! Dit zal ook in de 

toekomst gehandhaafd blijven. 

 Alle trainende teams zijn gefaciliteerd met ballen en sticks. Trainers zijn dit jaar nog niet betaald. 

Kosten zouden zijn (32 keer 6 euro = 192 euro) 

 Budget: inkomsten: 3980 uitgaven zaal: 3500 uitgaven bond: 700 euro  

 

o Conclusie: inkomsten 3980 euro. Uitgaven 4200 euro. Tekort 220 euro! Dit tekort zien 

wij als een investering in de toekomst. We zullen in de komende jaren trachten om het 

zaalhockey, zichzelf te laten bedruipen. 

 

 Conclusie: pilot is geslaagd, mede door het kampioenschap van Heren 1 en 

de promotie naar de eerste klasse! 

 

 

  



   

Voorstel voor het beleid vanaf seizoen 2014: 

 Aanmelden voor zaalhockey:  vanaf de ALV melden dat zaalhockey training voor iedereen 

onderdeel is van het lidmaatschap. Contributie zal voor het zaalhockey, verhoogd worden met 

15 euro voor 4 uur training (incl. sticks, ballen, trainers en zaalhuur) Competitie spelende teams 

betalen 60 euro en krijgen 6 trainingen en competitie en zaalhuur. Alleen 11-tal teams krijgen 

trainingen. Leden kunnen zich afmelden voor het zaalhockey tot 1 september. Wij zijn 

voornemens dat alle eerste teams zaalcompetitie gaan spelen. Doelstelling is het jaar erna, alle 

jeugd 11-tallen de kans te geven om competitie te spelen. Competitie zal in het komend jaar 

gespeeld worden door ongeveer 8 jeugdteams en 2 seniorenteams.  

 3-tallen, 6-tallen en 8-tallen zullen geen zaalhockey training krijgen in verband met de risico’s 

die het zaalhockey met zich meebrengt. Er liggen balken waarover ze kunnen vallen. De balen 

gaan veel sneller dan buiten. Het spel is veel sneller dan buiten. Er zouden aangepaste sticks 

nodig zijn.  

 Zaalcommissie vacatures die er zullen komen: zaalhockey commissaris, scheidsrechter 

commissaris zaal 

 Financieel plaatje voor het  volgende jaar:  

o inkomsten: 10 x competitieteams (10 x 12 = 120 spelers x 60 euro = 7200) 

trainingsteams (8 x 12 = 96 spelers x 15 = 1440 euro) totaal inkomsten : 8640 euro 

o uitgaven zaalhuur (178 uur x 36 euro= 6408 euro) trainers (32 x 6 euro = 196 euro) 

afdracht bond competitie (10 teams x 237 euro = 2370) totaal: 6408 + 196 + 2370 = 

8974 euro 

o conclusie: 334 euro tekort!!!! 

Belangrijkste conclusies en voorstel aan de ALV van 11 april 2014: 

 Zaalhockey zal (voor 11-tallen) een vast onderdeel worden van het hockeyseizoen van spelers 

binnen MHCV. 

 Contributie voor competitie spelende leden in de zaal: 60 euro 

 Contributie voor trainende leden (incl. de faciliteiten):  15 euro 

 Leden kunnen zich afmelden voor het komende  zaalhockey seizoen, tot 1 september van het 

lopende seizoen. Indien het lid niet is afgemeld voor 1 september, zal het lid contributie 

verschuldigd zijn. 

 

Namens: 

Cornfiel Kroon 

Rob van Gameren 

Michael Deeks 


