Notulen Algemene Ledenvergadering
26 oktober 2010

Agenda:
Welkom
Ingekomen stukken/ingediende agendapunten
Afmeldingen
Notulen jaarvergadering d.d. 27-10-2009
Terugblik 2009 – 2010
Voetbal Technische Zaken
Jeugdbeleid
Het aanbieden van……….?????
Financieel verslag 2009 – 2010
Verslag Kascommissie
Benoeming Kascommissie
PAUZE
Begroting 2010 – 2011
Meerjaren begroting 2010 – 2013
Vooruitblik 2010 – 2011
Aftreden en benoeming bestuursleden
Huldigingen leden R.K.S.V. “H.B.C.” afd. voetbal
Rondvraag

Welkom
De vergadering begint om 20.30 uur en wordt door de voorzitter Rob Roomeijer geopend. Bij
binnenkomst hebben 46 leden de presentielijst getekend.

Ingekomen stukken/ingediende agendapunten
Er zijn geen ingekomen stukken of agendapunten die vooraf of tijdens de vergadering behandeld
dienen te worden.

Afmeldingen
Jan Kramer , Jonno Vrij , Jos Heems , Herman van Duuren , Edwin Elzinga

Notulen jaarvergadering d.d. 27-10-2009
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27-10-2009,
deze wordt door de vergadering goedgekeurd.

Terugblik 2009 – 2010
Senioren en Dames ; 197 spelende leden , 258 niet spelende leden
Jeugd ; 501 leden
Accommodatie ;
- renovatie veld 1+2
- 3 nieuwe kleedkamers
- nieuwe wasruimte gecreëerd
- kinderdagverblijf gerealiseerd
- terras volledig vernieuwd, met bijbehorende fietsenstalling

Kantine / “Toekomst” ;
- omzet is aanzienlijk gedaald ten opzichte van afgelopen jaren, neerwaartse tendens aan zien komen
- animo rondom de clubavonden enorm afgenomen
- strenge winter, vele afgelastingen hebben er voor gezorgd dat de omzet is teruggelopen

Pagina 1

Notulen Algemene Ledenvergadering
26 oktober 2010

- wel zoveel als mogelijk extra inkomsten binnengehaald door de organisatie van de Haarlem Cup
- het probleem omtrent vrijwilligers blijft actueel, weinig nieuwe aanwas
- leden verplichten tot het meedraaien van bardiensten is al een aantal seizoenen van toepassing,
opkomst blijft probleem

Voetbal Technische Zaken
Algemeen technisch beleid ; hierin wordt onderscheidt gemaakt tussen selectie en niet-selectie
(Jeugd/Senioren)
- H.B.C. heeft gekwalificeerde trainers op alle leeftijdsgroepen (Jeugd/Senioren)
- we hebben een voetbaltechnisch coördinator bij de Jeugd
- de leden kunnen gebruik maken van een geweldige accommodatie
- het verlenen van medische zorg op zowel zaterdag als zondag
- het leveren van trainingsmateriaal
- het organiseren van talloze evenementen met als hoogtepunten ; het Jeugdweekend en “Idols”
- het enthousiastmeren van verschillende vrijwilligers (scheidsrechters, leiders, kantinemedewerkers
etc.)
Wat H.B.C. hiermee bereiken ; de selectieteams op een hoger niveau brengen en voor de niet-selectie
teams zorgen voor een gezellige, plezierige omgeving waarbij het ontwikkelen van de sociale
vaardigheden en het opdoen van sociale contacten de belangrijkste motivatie moet zijn.

Zondag Senioren (terugblik/vooruitblik) ;
Zondag 1 ;
- geëindigd als middenmotor in de 3de klasse
- het seizoen kende een slechte start, met kerst een trainerswissel
- na de winterstop betere resultaten en nog reële kansen gehad voor het binnenhalen van de 3 de
periode

Zondag 2 ;
- goed seizoen gedraaid in de 2de klasse, er werd nacompetitie gehaald voor promotie naar de 2de
klasse
- dit seizoen geen 3de zondag elftal ingeschreven ; (te) krappe selectie ; 34 spelers
- wederom trainers wissel, nu bij het 2de elftal , Henk Kinkhouwers neemt het stokje over van Dobias
Bloem
- overige senioren worden getraind door Leo Henriquez
- problemen bezetting scheidsrechters op zondag, vergrijzing binnen het scheidsrechtersbestand

Zaterdag Senioren (terugblik/vooruitblik) ;
Zaterdag 1 ;
- gedegradeerd uit de 3de klasse
- het bestuur is blij met de zaterdagafdeling, het is een onmisbare schakel binnen de vereniging
- oudere spelers kunnen hun voetballoopbaan afbouwen op de zaterdag
- alle zaterdagteams worden serieus genomen en kunnen met vragen bij het bestuur of zaterdag
coördinator aankloppen

Dames ;
- voor het eerst in de senioren competitie en gehandhaafd, knappe prestatie
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Jeugdbeleid
Evaluatie seizoen 2009-2010
Trainersstaf ;
-A junioren  Andre Smith
-B junioren  Andre de Ruijter & Ton Driessen
-C junioren  Bas Schoonhoven & Andre Belien
-D junioren  Wim Wiering & Peter Mes
-E junioren  Michael Ferrier, Bart Soomer & Jonno Vrij
-F junioren  Onno Heems & Michael Ferrier
-G junioren  Leo Holdorp
-M junioren  geen hoofdtrainer
-Mini’s  Birgit Belien
De A1 is niet gedegradeerd naar de 2de klasse. Een uitstekende prestatie met de beperkte middelen. De
D1 promoveert naar de 1ste klasse, waarmee we kunnen vaststellen dat alle selectieteams ten minste in
de 1ste klasse spelen.

Nieuw materiaal ;
- per seizoen investeert HBC ongeveer 5.000 euro aan ballen/hesjes/pionnen etc. voor de
jeugdafdeling. Tot onze grote spijt constateren we dat er per seizoen veel materiaal verdwijnt.
Verantwoordelijkheid leggen bij de trainers.

Erkend stage adres ;
-HBC heeft afgelopen seizoen 6 stagiaires van het CIOS kunnen inzetten bij de jeugdafdeling

Groei ;
-de jeugdafdeling heeft geen groei doorgemaakt, ondanks de aanpassingen aan het complex om groei
mogelijk te maken.

Jeugdbeleidsplan ;
-in het jeugdbeleidsplan zijn afgelopen seizoen kleine stappen vooruit gemaakt. Binnen afzienbare tijd
zal het beleidsplan moeten worden herzien.

Aantal jeugdleden & teams ;
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

297 jeugdleden
378 jeugdleden
504 jeugdleden
498 jeugdleden
501 jeugdleden
535 jeugdleden

25 teams
32 teams
41 teams
37 teams
38 teams
40 teams

Vooruitblik seizoen 2010-2011
-Opleidingen voor trainers verzorgen
-Doorgaan met opbouw teams, 1ste & 2de jaars....
-Nadenken over de richting/inhoud van het jeugdbeleidsplan met TCIE & de nieuwe TCJ Harry
Hartman
-Scheidsrechters opleiden
-Communicatie verder uitbouwen
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Vragen vanuit de vergadering :
Welke eisen worden er gesteld aan de selectietrainers? Deze liggen vast in het jeugdbeleidsplan (5
jaar), de TCJ bepaald en kijkt per individu naar de papieren en vaardigheden. Per saldo zijn papieren
niet altijd belangrijker dan de vaardigheden van een trainer.
Is het niet beter om de A1 op zondag te laten spelen? Na afloop van het seizoen zal dit geëvalueerd
worden.

Het aanbieden van……….?????
Ko Rees neemt het woord en lijdt ons op subtiele wijze naar het financiële gedeelte van de ALV. Eric
Cats krijgt een koffertje overhandigd met daarin het financiële verslag. Ko bedankt voor deze
verrassende presentatie.

Financieel verslag 2009 – 2010
Eric Cats neemt het woord en legt even heel kort uit hoe de rollen binnen het bestuur zijn verdeeld
omtrent de financiële zaken. Anneke Assendelft is op papier onze penningmeester, maar Eric Cats
treedt namens Anneke op de voorgrond.
Financieel verslag op te vragen bij de hr. Eric Cats
Piet Emans legt namens de toekomstcommissie uit wat de problemen zijn rondom de barbezetting &
de dalende kantineomzet. Het bestuur gaat samen met Piet naar een oplossing zoeken.

Verslag Kascommissie
Klaas Lukkien leest namens de kascommissie de brief voor waarin de ALV wordt verzocht tot
dechargering over te gaan. De vergadering geeft goedkeuring over het behaalde resultaat. Decharge
aan het bestuur wordt verleend.

Benoeming Kascommissie
Klaas Lukkien treedt af als voorzitter van de kascommissie. Jos Heems wordt de nieuwe voorzitter.
Dhr J. Spann stelt zich beschikbaar als reservekandidaat binnen de kascommissie. De vergadering gaat
akkoord.

PAUZE
Vooruitblik 2010 – 2011
Communicatie
Website ;
- dringend behoefte aan een nieuwe website
- waardering uitgesproken voor Ko Rees & Frank de Koning voor het up to date houden
- commissie samengesteld ; Frank de Koning/Jan Kramer/Rob Roomeijer/Ko Rees/Bas Paulus
-offertes opvragen en een concept uitwerken
-doelstelling om bij de start van seizoen 2011/2012 in de lucht te zijn
Redenen nieuwe website : beperkte mogelijkheden huidige website
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Weerklank ;
- prachtig traditie, die al jaren een prima informatieve functie vervuld
- enorme waardering uitgesproken voor Nico Eeken (PR weerklank) & Jan Kramer (redactie),
uiteraard worden ook de overige vrijwilligers bedankt die betrokken zijn bij het tot stand komen van
de weerklank.
-doelstelling om de weerklank langzaamaan af te schaffen (Januari 2012)
-sponsoren overtuigen en behouden voor de vereniging
Redenen afschaffen weerklank : weerklank niet kostendekkend , sponsorgelden uit de weerklank
dekken slechts een klein deel van de kosten (het bestuur ziet graag dat de sponsorgelden ten goede
komen aan de vereniging -> Jeugd/Senioren) , opkomend internetgebruik , matige vulling

“Toekomst” ;
- meer interactie in de Toekomst, middels een interactief scherm.
- doelstelling realisatie bij de start van seizoen 2011/2012

Taakomschrijvingen organisatie H.B.C ;
- realisatie bij de start van seizoen 2011/2012
- doelstelling om vrijwilligers handvatten te geven bij het uitvoeren van taken/werkzaamheden
- verantwoordelijkheid van de vrijwilligers vergroten
- professionele benadering
- commissie samengesteld : Ko Rees/Rob Roomeijer/Andre Rog/ Bas Paulus

Public Relations
Uitbreiden sponsormogelijkheden
- doelstelling meer inkomsten binnen te halen voor de vereniging
- meer duidelijkheid rondom de sponsormogelijkheden binnen de vereniging

Bijstellen huidige sponsortarieven ;
- huidige tarieven zijn gedateerd en recent nooit aangepast
- onderzoeken wat de tarieven zijn bij omliggende verenigingen
- doelstelling seizoen 2011/2012

Aftreden en benoeming bestuursleden
Onderstaand schema van aftreden is van toepassing :

Oktober 2010
Edwin Veenhof
Anneke Assendelft
Ruud Aarts
Edwin Veenhof & Ruud Aarts stellen zich niet herkiesbaar. Als bestuur en als vereniging bedanken
we beide heren voor hun inzet de afgelopen jaren en hopen elkaar te blijven zien op ons sportpark.
Anneke Assendelft stelt zichzelf wel beschikbaar en zal binnen het bestuur, met ondersteuning van
Eric Cats penningmeester blijven. Andre Rog en Onno Heems worden dor het bestuur als
nieuwkomers voorgedragen. De vergadering gaat akkoord.
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Oktober 2011
Edwin Elzinga
Hans Paulus
Bas Paulus
Norman Lindeman

Oktober 2012
Rob Roomeijer
Ko Rees
Henk Kinkhouwers

Huldigingen leden R.K.S.V. “H.B.C.” afd. voetbal
Tijdens de algemene leden vergadering worden er altijd een aantal leden gehuldigd, dit jaar hebben
we wederom iemand die al 60 jaar lid is van onze vereniging. De jubilarissen krijgen namens de
vereniging een speldje opgespeld en dhr. Spann krijgt namens de vereniging een oorkonde.

25 jaar lid : W.A. de Zwart sr. (Willem) / M.S. van Bakel (Marc) / R.P. van Dijk (Robert) / W.E.
Voorham (Wil)

40 jaar lid : M.N. Vastenhoud (Theo) / J.M.A. van den Putten (John)
50 jaar lid : N. Eeken (Nico) / TH.J. Nunnink (Theo)
60 jaar lid : J.W. Spann (Jaques)

Rondvraag
Klaas Lukkien : Klaas vraagt goedkeuring aan het bestuur voor de organisatie en doorgang van de
traditionele Nieuwjaarswedstrijd op 1 januari 2011 tussen de Veteranden en kaderleden binnen HBC.
Het bestuur geeft uiteraard goedkeuring.
Frans Holdorp : Frans vraagt of er een lijst kan worden samengesteld met personen die bevoegd zijn
om gebruik te maken van de AED apparatuur. De vraag om een 2de cursus in te plannen is inmiddels
beantwoord, deze is gegeven.
Uiteraard is er een lijst samen te stellen, echter zijn de apparaten zo gemaakt dat iedereen (ook zonder
ervaring) ze zou kunnen hanteren. Het apparaat geeft precies in stappen aan wat men moet doen. Ter
ondersteuning volgt er binnenkort een beknopte gebruikshandleiding in de weerklank.
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