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Agenda:	  	  
Welkom  
Afmeldingen  
Ter Nagedachtenis  
Ingekomen stukken/ingediende agendapunten 
Notulen jaarvergadering d.d. 26-10-2010 
Terugblik 2010 – 2011 
Voetbal Technische Zaken  
Statuten/HH Reglement/Beleidsplan(vereniging-senioen-jeugd-vrijwiligers)/Taakbeschrijvingen 
Jeugdverslag/Jeugdbeleidsplan 
Financieel verslag 2010 – 2011  
Verslag Kascommissie 
Benoeming Kascommissie 
 
PAUZE 
 
Begroting 2011 – 2012 
Meerjaren begroting 2011 – 2014 
Contributie verhoging/ verhoging gezinskorting  
Vooruitblik 2011 – 2012 
Jubileum 110-jarig bestaan 
Rooster van aftreden/vacatures  
Huldigingen leden R.K.S.V. “H.B.C.” afd. voetbal  
Rondvraag 
Sluiting  
 

Welkom 
De vergadering begint om 20.30 uur en wordt door de voorzitter Rob Roomeijer geopend. Bij 
binnenkomst hebben 45 leden de presentielijst getekend.  

Afmeldingen 
F. Kemp/J.W.Boot/T.H.van Duuren/E. Friedel/ M. de Bouter/D. van de Geest/B. Roomeijer/A. van 
Bergen 

Ter	  Nagedachtenis	  
De vergadering staat stil bij het overlijden van Edwin Elzinga & Joke Rooijers. 	  

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

Notulen	  jaarvergadering	  d.d.	  26-‐10-‐2010 
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26-10-
2010. De notulen wordt door de vergadering goedgekeurd.  
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Terugblik	  2009	  –	  2010 

Senioren	  en	  Dames	  ;  
Stabilisatie aantalsenioren elftallen/leden. 
De Zondag 1 degradeert op het laatste moment van de 3de naar de 4de klasse.  

Jeugd	  ;   
H.B.C. telt haar 1000ste lid. 
Enorme groei aantal jeugdleden/elftallen. 
Naast de website zal er een nieuwsbrief verschijnen. 

	  
Sponsoring	  ;  
Terugloop aantal advertenties in de weerklank. 
                     - eenmalige sponsor bijdrage van UCB (euro 6000,-) 
Sponsorcommissie in het leven geroepen. 
Start gemaakt met een opzet voor de nieuwe website. 
                     - Nu de website draait is de weerklank nog altijd een belangrijke informatiebron.  
                        In Januari 2012 zal de weerklank voor de laatste keer in de huidige vorm verschijnen.  
                         
                       

Accommodatie	  ; 
Onze accommodatie ligt er prachtig bij. De stichting en de Pebako zorgen ervoor dat het sportpark 
wordt onderhouden. Het bestuur spreekt hiervoor haar dank uit.  

Voetbal	  Technische	  Zaken  

Terugblik	  seizoen	  2010-‐2011	  ; 
Zondag	  Senioren	  (terugblik)	  ;  
Zondag	  1	  ;  
- gedegradeerd naar de 4de klasse. 
- trainersduo Henk Leen/Pim van Dord 
- goede seizoensstart , maar dit sloeg om en er heerste enorme onvrede (reden niet alleen bij de 
trainers zoeken). 
- dieptepunt , ontslag trainers na uitblijvende resultaten / chemie ontbrak  
- tijdelijk PRO DEO aangesteld Peter Mes/Steef van Loon/Harry Hartman 
- einde seizoen zeggen 12 selectiespelers hun lidmaatschap op 
 

Zondag	  2	  ;	  
- trainer Dobias Bloem weg wegens werkzaamheden, overname Henk Kinkhouwers. 
- handhaving in de 2de klasse	  

Overige	  Zondagsenioren	  ;	  
- geen zondag 3 i.v.m. gebrek aan spelers 
- Leo Henriques heeft de overige senioren getraind en alle teams hebben met plezier en naar behoren 
gepresteerd.  
 

Zaterdag	  Senioren	  (terugblik)	  ;  
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Zaterdag	  1	  ; 
- nacompetitie afgedwongen , helaas niet gepromoveerd.  

	  
Dames	  –en	  overige	  zaterdagsenioren	  (terugblik)	  ;  
- de Dames hebben goede resultaten geboekt met een prachtige 4e plaats op de ranglijst na afloop van 
de competitie 
- overige senioren hebben met plezier en naar behoren gepresteerd.  
 

5	  jaar	  geleden	  heeft	  het	  toenmalige	  bestuur	  een	  beleidsplan	  geformuleerd,	  3	  belangrijke	  
aspecten	  uit	  dat	  beleidsplan	  nader	  toegelicht	  ;	  

H.B.C.	  moet	  een	  vereniging	  zijn	  met	  een	  sociaal	  gezicht	  ;	  
- H.B.C. is hierin geslaagd, enkele weken geleden een stukje in de krant waarin H.B.C. werd geprezen 
voor haar inzet voor vluchtelingen en het bieden van financiële hulp.  

H.B.C.	  moet	  jongens	  en	  meisjes	  de	  gelegenheid	  bieden	  de	  voetbalsport	  te	  beoefenen,	  plezier,	  
gezelligheid	  en	  veiligheid	  bieden	  en	  helpen	  sociale	  vaardigheden	  te	  ontwikkelen;  
- H.B.C. is hierin geslaagd; groei aantal jeugdleden, zelfs een wachtlijst op dit moment. 
 

H.B.C.	  moet	  ambitie	  uitstralen	  	  
-‐	  selectie	  Jeugd	  op	  Hoofdklasse	  niveau	  	  
-‐	  H.B.C.	  1	  moet	  uitkomen	  in	  3de	  klasse	  en	  op	  termijn	  zelfs	  mee	  kunnen	  draaien	  in	  de	  2de	  klasse	  
- H.B.C. is hierin nog niet geslaagd, hiervoor zijn meerdere oorzaken te noemen : 
 - ontbreken van een technisch beleidsplan 
 - ontbreken van een hoofdtrainer die zich veel bemoeit met de jeugd 
 - meer cohesie tussen hoofd –en jeugdbestuur 
 

Enorme waardering wordt er uitgesproken voor het jeugdbestuur/jeugdcommissie voor de tomeloze 
inzet bij de organisatie van de jeugdafdeling binnen H.B.C.  

Huidige	  seizoen	  2011-‐2012	  
- aanstelling nieuwe trainers ; Peter van der Waart en Nick Schnater 
- Peter van der Waart ; samenwonend/3 kinderen/oud- betaald voetballer (o.a. Ajax/Roda JC/AZ) 
- Nick Schnater ; samenwonend / 1 kind / oud speler van o.a. Rijnsburgse Boys en H.B.C.  
- 12 selectiespelers vertrokken, 8 nieuwe A- junioren doorgestroomd 
- krappe selectie 30 spelers 
-duidelijke opdracht trainers, plezier/beleving/enthousiasme terugbrengen en handhaving in de 4de 
klasse.  
-tot op heden is de missie geslaagd, na 7 wedstrijden nog ongeslagen, sfeer is aanzienlijk verbeterd en 
de donderdagavonden zijn weer druk bezocht. 
- Peter van der Waart geeft ook training bij de jeugd en is nauw betrokken bij de jeugdafdeling.  
- overige senioren zijn veelal vriendenteams en trainen o.l.v. Leo Henriques. 
- zaterdag afdeling is belangrijk voor de vereniging 
- zaterdag 1 is versterkt en draait bovenin mee 
- helaas geen Dameselftal ondanks alle pogingen van begeleiders en spelers 
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Statuten/HH	  Reglement/Beleidsplan/Taakbeschrijvingen	  
Statuten	  ;	   
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde naamswijziging. Toevoeging voetbal aan de 
bestaande naam.   
 

HH	  Reglement	  ;	  
Het Huishoudelijk Reglement is afgerond en ter inzage beschikbaar via de website. 	  

Beleidsplan	  ;	  
Het beleidsplan begint steeds meer vorm te krijgen, het Jeugdbeleidsplan als onderdeel van het 
algemene beleidsplan is wel afgerond. De doelstelling is om het complete plan eind dit seizoen af te 
ronden. 	  

Taakbeschrijvingen	  ;	  
De Taakbeschrijvingen zijn afgerond en ter inzage beschikbaar via de website. 

 Jeugdverslag  

Evaluatie	  seizoen	  2010/2011	  
      -      Trainersstaf  
A-junioren Peter Mes 
B-junioren Andre de Ruiter 
C-Junioren Bas Schoonhoven 
D-Junioren Wim Wiering 
E-Junioren Onno Heems 
F-Junioren Ton Driessen 
G-Junioren Leo Holdorp 
M-Junioren Geen Hoofdtrainer 
Mini’s   Brigit Belien 	  

- Wederom 5000 euro om nieuw materiaal aan te schaffen. Veel ballen verdwijnen. 
- Groei bij de Jeugd 
- Aanstelling nieuwe voorzitter voetbalzaken JC – Barry van Altena 
- Vice-voorzitter JC besluit om niet verder te gaan – M. de Bruin (bedankt voor al je inzet!) 
- Starten met opzet (Nieuw) Jeugdbeleidsplan  
- Start periodieke bespreking tussen bestuur & JC 9 (2 besprekingen achter de rug, enthousiaste 

reacties) 
- B1 strijdt tot het laatste moment om promotie naar de hoofdklasse.  

Aantal	  Jeugdleden	  &	  Teams 
       -       ten opzichte van het seizoen 2005/2006 bijna een verdubbeling in het aantal teams. 

Bevindingen	  op	  dit	  moment	  

-  Trainersstaf op orde  
- Coördinatoren op orde 
- Prima samenwerking met TCJ 
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- Maar liefst 4 A –en B- junioren elftallen 
- E1 speelt in de Hoofdklasse 9x9   
- Volle bak op zaterdag en op de trainingsavonden, HBC leeft!!  
- Toename aantal jeugdscheidsrechters op zaterdagochtend 
- Dreigend tekort aan vrijwilligers 
- Weinig tot geen issues 

Seizoen	  2011-‐2012	  vooruitblik	  	  

- Verdere uitrol Jeugdbeleidsplan 
- Samenstellen technisch jeugdbeleidsplan (start is gemaakt!) 
- Doorgaan met uniforme wijze selectieopbouw (in de 1e 2 elftallen per categorie spelen de 

beste spelers. 
- Bewaking structuur , continueren trainersoverleg en coördinatoren overleg 
- Werken volgens een vaste jaarplanning 

Jeugdbeleidsplan  
 

Waarom	  een	  Jeugdbeleidsplan? 
- geeft structuur 
- dient als communicatiemiddel  

Missie	  H.B.C.	  Jeugd 
Mogelijkheid voor de jeugd om zich sportief, sociaal en emotioneel te ontwikkelen door op een 
plezierige manier zowel prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen. 

Visie 
Het creëren van een dusdanig klimaat dat spelers trainen en spelen met en tegen spelers van 
vergelijkbaar niveau.  
Voorwaarden 
- Plezier 
- Goede faciliteiten 
- Goede begeleiding 
 

Doel 
Het vlaggenschip (zondag 1) bestaat op termijn uit ten minste 80% eigen opgeleide spelers 
 

Hoe	  te	  realiseren 
- Minimaal 2x per week training aanbieden (uitzondering niet selectie F-junioren/G-junioren en 
Mini’s) 
- Hoofdtrainer is (bij voorkeur) gediplomeerd 
- Hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de gehele leeftijdsgroep 
-Stimuleren van opleidingen voor Hoofd –en assistent trainers  
 

Organisatie	  van	  de	  Jeugdafdeling 
- Jeugdcommissie 
- Coördinatoren 
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- Jeugdleiders 
 

Overlegstructuren 
- Voetbal technisch overleg (periodiek)  
- Coördinatorenoverleg (periodiek)  
- Leidersoverleg (4x per seizoen)  
- Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers/spelers (1 x per seizoen)  
- Overleg Jeugdcommissie ( 1 x per maand!)   
  

Financieel	  verslag	  	  2010	  –	  2011 
Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag. H.B.C. behaald een positief resultaat. 
Het complete financiële verslag wordt niet gepubliceerd maar ligt voor alle leden ter inzage in de 
bestuurskamer.  

Verslag	  Kascommissie  
Het advies van de Kascommissie aan de vergadering , naar aanleiding van het door haar ingestelde 
onderzoek, om over te gaan tot decharge verlening aan het bestuur voor het beleid 2010-2011, wordt 
met algemene stemmen door de vergadering opgevolgd.   

	  
Benoeming	  Kascommissie 
Tijdens de vergadering wordt er ingestemd met de nieuwe kascommissie.  
Voorzitter ; J. Spann 
Lid Kascommissie ; T. Draijer  
Reserve lid ; J. Kramer   
 

PAUZE 

Meerjaren	  begroting	  2011	  –	  2014 
De meerjaren begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd. 	  
	  
Contributie	  verhoging	  /	  aanpassing	  gezinskorting 
Het bestuur stelt voor de contributie voor het volgende seizoen 2012/2013  te verhogen. Tevens stelt 
het bestuur voor om de gezinskorting te verhogen. Het onderstaande voorstel wordt door de 
vergadering goedgekeurd.  
 
Contributieverhoging Senioren - €15,- per spelend lid 
Contributieverhoging Jeugd - €10,- per spelend lid 
Verhoging Gezinskorting - €25,-  per spelend lid vanaf het 2de thuiswonende lid 	  
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Vooruitblik	  2011	  –	  2012	  (huidige	  seizoen) 
- Zondag 1 draait bovenin mee in de 4de klasse D 
- 2de elftal wint de laatste 4 competitie wedstrijden 
- nieuwe website in de lucht, veel leuke reacties 
- Communicatieschermen in de toekomst 
- Afronden algemeen beleidsplan  
- A1 draait bovenin mee in de 1ste klasse A 
- de vereniging leeft….!  
- beëindiging sponsorcontract Good Night Slaapkamers als hoofdsponsor van H.B.C. afd. voetbal** 
** we willen namens het bestuur Good Night Slaapkamers enorm bedanken voor de jarenlange 
samenwerking en vertrouwen in H.B.C. en zijn blij dat jullie bereid zijn in ieder geval te blijven 
sponsoren binnen de vereniging.  

 

Jubileum	  110-‐jarig	  bestaan	  
H.B.C. afd. voetbal bestaat in Oktober 2012 precies 110 jaar. Een mooie gelegenheid om dit samen met 
alle leden te vieren. De Jubileumcommissie is druk bezig een passend programma in elkaar te draaien. 
Hou in ieder geval 8 juli 2012 vrij in uw agenda. Nadere informatie volgt. 	  

Aftreden	  en	  benoeming	  bestuursleden  

Oktober	  2011 
Hans Paulus (bestuurslid Technische Zaken) 
Bas Paulus (Vice- voorzitter)  
Norman Lindeman (bestuurslid Zaterdagafdeling)  
 
Aftredend en niet herkiesbaar : Norman Lindeman  
We bedanken Norman voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren als bestuurslid Zaterdagafdeling.  
Aftredend en wel herkiesbaar : Hans Paulus & Bas Paulus  
Door het bestuur voorgedragen : Erwin Eeken (bestuurslid Zaterdag afdeling) & David van der Geest 
(ondersteunend bestuurslid Contributie/Boetes)  
We wensen de beide heren enorm veel succes met het uitoefenen van hun bestuursfunctie.  

Ondersteunende bestuursleden : Eric Cats/David van der Geest/ Norman Lindenman  

Oktober	  2012 
Rob Roomeijer (Voorzitter) 
Ko Rees (bestuurslid Leden/Contributie/Boete –en spelerspas beheer)  
Henk Kinkhouwers (bestuurslid zondag afdeling)  

 Oktober	  2013 
Andre Rog (Voorzitter- Jeugd) 
Anneke Assendelft (Penningmeester a.i. )  
Onno Heems (bestuurslid PR/Interne Zaken)  

Oktober	  2014 
Bas Paulus (Vice- voorzitter) 
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Hans Paulus (Bestuurslid Technische Zaken)  
Barry van Altena (bestuurslid Voetbal Jeugdzaken)  

Erwin Eeken (bestuurslid Zaterdag Afdeling) 
Vacant (Secretaris) 	  

Vacatures	  
Binnen het huidige bestuur zijn er nog een aantal vacatures die ingevuld moeten worden. De 
belangrijkste vacatures op dit moment zijn die van secretaris, penningmeester & vice- voorzitter 
Jeugd. Wilt u iets doen binnen de verenging, meldt u zich dan aan en laat u informeren, want er zijn 
op meerdere posities dringend vrijwilligers nodig. 	  

	  
Huldigingen	  leden	  R.K.S.V.	  “H.B.C.”	  afd.	  voetbal	    
Tijdens de algemene leden vergadering worden er altijd een aantal leden gehuldigd. 
De jubilarissen krijgen namens de vereniging H.B.C. afd. voetbal een speldje opgespeld.  

25	  jaar	  lid : Frank Kramer, Robert Zandstra, Cees van de Vlugt & Bas Paulus  

40	  jaar	  lid : Ko Boot 

50	  jaar	  lid : Jaap Duivenvoorden 

Lid	  van	  verdienste	  : Frank de Koning, Jan Kramer & Ruud Kroeze 

Onderscheiding	  (gouden	  speld)	  Sportraad	  : Ko Rees  
 
Namens het bestuur willen we alle jubilarissen nogmaals van harte feliciteren.  

Rondvraag 
        -      Verzoek vanuit de vergadering om de huidige Hoofdtrainer op korte termijn een meerjaren 
contract aan bieden, het bestuur geeft aan dat er binnen niet al te lange tijd een gesprek zal 
plaatsvinden tussen bestuur en trainer.  

- Er moet een passende oplossing komen voor het kwijtraken van ballen/materialen etc. Elk 
seizoen wordt er voor 5000 euro aan materialen aan de Jeugd besteed. Voorstel moet komen 
vanuit het hoofdbestuur.  

 


