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Rondvraag 
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Welkom 
De vergadering begint om 20.30 uur en wordt door de voorzitter Rob Roomeijer geopend. Bij binnenkomst 
hebben 41 leden de presentielijst getekend.  
 

Afmeldingen 
John v.d. Meer / Ruud Kroese / Leo Meijer / Jan Kramer / David v.d. Geest / Sven Roomeijer  
 

Ter Nagedachtenis 
De vergadering staat stil bij het overlijden van Ron Olijdam.   
 

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. 25-10-2011 
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25-10-2011. De 
notulen worden door de vergadering goedgekeurd.  
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Terugblik 2011 – 2012 
Senioren ;  
Stabilisatie aantal senioren elftallen/leden. 
Zondag 1 speelt 2 beslissingswedstrijden voor een periode titel. Beide wedstrijden gaan verloren tegen 
respectievelijk Wijk aan Zee en Alliance.  
Zondag 4 is veel te zwaar ingedeeld. 
Overige senioren elftallen presteren naar behoren en vermogen.  

Jeugd ;   
Stevige groei van het aantal jeugdleden.  
 
Sponsoring ;  
H.B.C. weet een akkoord te bereiken met twee nieuwe Hoofdsponsors , te weten SGA Balans in Schoonmaken 
en Aktua Vastgoed.  
Draijer Bouw en Good Night Slaapkamers worden bedankt voor hun jarenlange sponsorbijdrage als 
Hoofdsponsor en kunnen gelukkig behouden blijven als sponsor voor onze vereniging.  
Eerste Sponsorbijeenkomst is een groot succes.  
De nieuwe opzet lijkt langzamerhand haar vruchten af te werken. Sponsoren hebben een brief ontvangen waarin 
wordt uitgelegd hoe H.B.C. met sponsorpakketten wil omgaan. Uiteraard zal er een vervolg gaan komen op de 
eerste sponsoravond. Sponsoren worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.    
                                          
Accommodatie ; 
De renovatie / nieuwbouw van de bestuurskamer/entree en toiletgroepen zijn afgerond en het resultaat mag er 
zijn. Het bestuur van H.B.C. afd. Voetbal bedankt de stichting en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze renovatie/nieuwbouw van de Toekomst II.    
 
110-jarig bestaan H.B.C. afd. Voetbal (Jubileum) ; 
Het 110-jarige jubileum was een groot succes, later in deze notulen een uitgebreid verslag. 
 

Voetbal Technische Zaken  

Terugblik seizoen 2011-2012 ; 
Zondag Senioren (terugblik) ;  
Zondag 1 ;  
Na een dramatisch verlopen seizoen 2010-2011 met als dieptepunt degradatie naar de 4de klasse, en het 
tussentijdse ontslag van 2 trainers en het vertrek van 11 spelers uit de selectie , hadden Peter v.d. Waart en Nick 
Schnater als voornaamste taak om met een hele jonge groep het plezier en de sfeer terug te brengen in  de 
selectie. Het nieuwe trainersduo is hier in geslaagd. Duidelijkheid, sfeer en plezier zijn terug binnen de selectie. 
Zondag 1 eindigt als 4de en speelde twee beslissingswedstrijden voor een periodekampioenschap.  
 
Zondag 2 ; 
Zondag 2 heeft zich probleemloos gehandhaafd in de tweede klasse.  

Overige Zondagsenioren ; 
De overige senioren hebben met plezier en naar behoren gepresteerd. 
 
Zaterdag Senioren (terugblik) ;  
Zaterdag 1 ; 
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Zaterdag 1 heeft geen nacompetitie gespeeld.   
 
Dames –en overige zaterdagsenioren (terugblik) ;  
In het seizoen 2011 – 2012 heeft H.B.C. geen dames elftal , wegens tekort aan speelsters.  
De overige senioren hebben met plezier en naar behoren gepresteerd.  
 
Er is inmiddels een nieuw beleidsplan, gemaakt voor de jaren 2012-2016, met hierin omschreven een technisch 
beleidsplan jeugd, senioren en dames. 
Enkele doelstellingen; 
-1ste team zo snel als mogelijk een stabiele 3de klasser en op termijn een 2de klasser 
-80% van onze selectie bestaat uit echte HBC-ers. 
-Jeugdelftallen E t/m A Hoofdklasse waardig te laten voetballen 
-een mentaliteitsomslag proberen te bewerkstelligen, zowel bij de jeugd als bij de senioren. 
-het door ontwikkelen van het damesvoetbal 
  

Huidige seizoen 2012 - 2013 
- Kerngetallen 38-6-8-1=23 
 Totale lijst spelers bij aanvang van het seizoen ; 38 spelers 
 6 spelers hebben zich nooit gemeld voor de eerste training 
 8 spelers langdurig geblesseerd en tot overmaat van ramp heeft 1 speler na 5 wedstrijden geen 
 tijd meer.  Kortom een behoorlijke ‘dunne’  selectie voor twee teams.  
- H.B.C. 2 begint de competitie met -3 (uit tegen Volendam geen genoeg spelers) , maar doordat er bereidwillige 
A- Junioren zijn heeft het tweede nu 3 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. Een knappe prestatie van Nick 
en zijn spelers. 
- H.B.C. 1 handhaaft zich prima in de middenmoot met maar 5 punten minder dan de koploper. 
- Zaterdag  1 zit, in tegenstelling tot andere jaren , in een dipje. Blessures en oplopende leeftijden hebben hier 
ongetwijfeld mee te maken. Desondanks is de sfeer goed en is de verwachting dat ze in de middenmoot zullen 
eindigen. 
- De overige senioren (veelal vriendenteams) , onder een toeziend oog van Henk Kinkhouwers , gaan goed en 
hebben er veel plezier in. Het aantal seniorenteams is stijgende.  
- De Dames hebben gelukkig weer een team en draaien prima.  

Jeugdverslag  
Evaluatie seizoen 2011/2012 
      -      Trainersstaf  
A-junioren Peter Mes (Andre de Ruiter) 
B-junioren Ton Driessen (Bas Schoonhoven) 
C-Junioren Wim Wiering 
D-Junioren Jaap Koper (Bart Soomer) 
E-Junioren Onno Heems 
F-Junioren Peter van de Waart 
G-Junioren Leo Holdorp 
M-Junioren Geen Hoofdtrainer 
Mini’s   Brigit Belien & Monique de Haan 

-6.000 euro om nieuw materiaal aan te schaffen. 
-Wederom (lichte) groei bij de Jeugd. 
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-Aanstelling nieuwe vice-voorzitter JC (Leo Schoonebeek)  
-Veel leuke evenementen , zoals Paastoernooi, Ontbijtjes, Jeugdweekend (afnemend aantal deelnemers, 
overweging of er een 30ste editie komt) ed.  
-Organisatie van een Goede doelen dag (KIKA), voorzetten in de toekomst.  
-E1 draait prima seizoen in de 9x9 competitie. 
-B1 promoveert via nacompetitie naar de hoofdklasse. 
-Gedachtenvorming over het Technisch Jeugdbeleidsplan. 

Aantal Jeugdleden & Teams 
-Aantal jeugdleden in het seizoen 2011/2012 is 575 verdeeld over 45 teams.  

Bevindingen op dit moment 

-Trainersstaf en coördinatoren uiteindelijk op orde  
-Mutaties in Jeugdcommissie. 
-TCJ legt in Juni zijn functie neer 
-De hoofdtrainer D-kolom legt functie neer 
-Inschrijving van maar liefst 5 A-teams 
-Jeugdbeleidsplan schept duidelijkheid en begint z’n vruchten af te werpen. 
-2 teams in de Hoofdklasse (E1 & B1) 
-Op zaterdag en tijdens de trainingsavonden is het behoorlijk druk.  
-Uitwijk trainingen naar het kunstgrasveld van HFC Heemstede/VEW  

Seizoen 2012 - 2013 vooruitblik   

-Verdere uitrol Technisch Jeugdbeleidsplan 
-Bewaken en daar waar nodig aanpassing/aanscherping Jeugdbeleidsplan 
-Bewaken van de structuur, waaronder trainersoverleg & coördinatoren overleg 
-Sponsorwerving HBC jeugdopleiding  
-Project: in veilige handen bij HBC. Invoeren van een protocol voor preventie van seksueel en andere 
grensoverschrijdend gedrag van vrijwilligers (opvragen van een VOG).  

Technisch Jeugdbeleidsplan  
 
Technisch Jeugdbeleidsplan (Waarom)? 
- Zorgt voor invulling van de sportieve doelstellingen zoals omschreven in het jeugdbeleidsplan. 
- Geeft structuur en uniformiteit 
- Dient als communicatiemiddel  

Technisch Jeugdbeleidsplan (Welke sportieve doelstellingen)? 
- Het vlaggenschip (zondag 1) ontwikkelt zich tenminste tot een duurzame 3de klasser.  
- Zondag 1 bestaat op termijn uit ten minste 80% eigen opgeleide spelers 
-Alle eerste jeugdteams spelen op termijn ten minste hoofdklasse.  

Technisch Jeugdbeleidsplan (Uniformiteit in)? 
- Voetbal visie 
- Teamorganisatie, wedstrijdvoorbereiding per categorie 
    Onderbouw: mini/F/E 
    Middenbouw : D/C 
    Bovenbouw : B/A 
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Technisch Jeugdbeleidsplan (Hoe te realiseren)? 
- Het aanstellen van Peter van de Waart & Steef van Loon als verantwoordelijken voor de Jeugdopleiding van 
HBC. 
- Kick-off richting jeugdtrainers (selectie) heeft inmiddels plaatsgevonden. 
- Trainers meisjesteams en niet-selectieteams volgen binnenkort 
- Bewaken van de afspraken  
- Het invoeren van techniektrainingen voor 1ste selectieteams 
 
Technisch Jeugdbeleidsplan (Hoe borgen we dit plan)? 
- Het plan moet worden toevertrouwd aan het papier (vastlegging)! 
- Formering van een Technische Commissie incl. functieomschrijvingen en bevoegdheden 
- Profielschetsen maken van Jeugdtrainers  
 
Technisch Jeugdbeleidsplan (Communicatiemiddel)! 
- Schept duidelijkheid , zowel intern (Jeugdtrainers en Leiders) als extern (Ouders, nieuwe leden etc.) 
- Goed verhaal richting (potentiele) sponsors. 
- Goed voor de uitstraling van HBC  
 
 

Beleidsplan afd. Voetbal (vrijwilligersbeleid) 
Het beleidsplan afd. voetbal is zo goed als afgerond. Het ontbrekende onderdeel van dit geschreven plan is het 
Vrijwilligersbeleid. Aan de vergadering wordt verzocht om akkoord te geven op het starten van een onderzoek 
naar de draagkracht binnen de vereniging om te kijken naar een vrijwilligersbijdrage. De vergadering is 
sceptisch en er volgt geen besluit.  
Belangrijke constatering : wie pakt de handschoen op (bij Zwanenburg en RKAVIC is het niet gelukt!)  

Financieel verslag  2011 – 2012 
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 2011-2012, wordt met algemene stemmen 
door de vergadering opgevolgd.   

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

PAUZE 
Indexering contributie 
- Het huidige contributiepeil ten opzichten van omliggende verenigingen ligt aan de lage kant. 
- Het verzoek wordt voorgelegd om een indexering op de bestaande contributie toe te passen vanaf het seizoen 
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2013/2014 is 2% en dit zal jaarlijks aangepast worden met indexering, hiervoor een geen toestemming nodig op 
de ALV – vergadering, het is een bestuurlijk besluit. Alle extra verhoging van de contributie moet wel met 
toestemming van de ALV vergadering  (zie na rondvraag ) 
- Afronden op hele bedragen (afronden naar boven) De vergadering stemt in met alle voorstellen.  

De contributie (s) voor spelende leden (seizoen 2013-2014) zal zijn:  

Senioren € 220,00   C-junioren € 143,00   F-junioren € 118,00 
A-junioren € 169,00   D-junioren € 133,00   Mini  €   97,00 
B-junioren € 153,00   E-junioren € 128,00   JG-junioren €   77,00 
 
Voor alle  niet spelende HBC-leden zal er geen verhoging plaatsvinden.  

(Meerjarige) begroting 2012 – 2013 (2015) 
De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd.  
 

Vooruitblik 2012 – 2013 (huidige seizoen) 
- Stijgend aantal seniorenleden ten opzichte van voorgaande jaren 
- Totaal aantal zaterdagteams : 46 / zondag teams : 10 
- Er komt een vervolg op de sponsoravond 
- Huidige sponsoren worden benaderd voor een eventueel (langdurig) sponsorcontract  
- Plannen voor de uitbreiding van de Toekomst nemen steeds betere vormen aan 
- Aanvraag 2de kunstgrasveld   
- Noodzakelijke werving nieuwe vrijwilligers  
- Project opgestart “In veilige handen”  
 

 
Terugblik 110-jarig bestaan 
- Enorme flexibiliteit van de leden ten aanzien van de weersomstandigheden 
- Zeer geslaagde picknick op de tribune 
- Heerlijke BBQ in het zonnetje  
- Ko Rees ontvangt een Koninklijke onderscheiding 
- 3 nieuwe leden van verdienste, resp. Rut Assendelft, Rene Zwaneveld, Frans Kemp 
- 3 KNVB huldigingen (Zilveren Speld), resp. Klaas Lukkien, John van de Meer, Leo Holdorp) 
- De schuimkragen zorgen voor de nodige sfeer  

 
Aftreden bestuursleden  
Oktober 2012 
Rob Roomeijer (voorzitter) 
Ko Rees (Leden administrateur ed.)  
Henk Kinkhouwers (bestuurslid Zondag afdeling)  
 
Oktober 2013 
Andre Rog (Jeugd voorzitter) 
Barry van Altena ( Voetbal Jeugdzaken)  
Onno Heems ( P.R. / Interne zaken) 
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Oktober 2014 
Bas Paulus (vice-voorzitter) 
Erwin Eeken (Secretaris)   
Hans Paulus (Technische zaken) 
 

Benoemen bestuursleden 

Oktober 2012 
Rob Roomeijer (voorzitter) 
Ko Rees (Leden administrateur ed.)  
Henk Kinkhouwers (bestuurslid Zondag afdeling) 
Erwin Eeken (Secretaris) 

Bestuursfuncties Vacant 
- Vertegenwoordiger Zaterdag afd. 
- 2de Secretaris 
- 2de Penningmeester 
- Gastvrouw/heer zaterdag en zondag (wedstrijddagen) 

Onze financiële medewerkers ( penningmeester / financiële adviseur – geen bestuursleden ) zijn bereid hun 
werkzaamheden voort te zetten en wij zijn daarvoor heel dankbaar. 

 
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 : Mark Lukkien , Remco Lukkien 
40 jaar lid : Leo Meijer , Frank Sanders , Huub van Rooijen , Ralph de Zwart 
50 jaar lid : Frans Kemp , Paul Rotteveel 
Scheidrechter : Juul van der Veldt ( 40 jaar HBC clubscheidsrechter)  ontvangt de onderscheiding voor KNVB-
scheidsrechters.  
 
Namens het bestuur willen we alle jubilarissen nogmaals van harte feliciteren.  

Rondvraag 
- Vraag : verzoek om de volgende vergadering gebruik te maken van een microfoon. Het bestuur stemt hiermee 
in.  
- Vraag : rekening houden met de intensiteit van de trainingen bij aanvang van het seizoen (veel blessures bij 
aanvang van de competitie!)   
- Vraag : voorstel om tijdens de vakantieperiode door te trainen met eventueel Fysiotherapeut, dit ter 
voorkoming van blessures bij aanvang nieuwe seizoen.  
- Vraag : kunnen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te gaan betalen. Dit kan onderzocht worden 
echter is dit in het huidige beleid geen speerpunt.  

 

 


