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Welkom 
De vergadering begint om 20.30 uur en wordt door de voorzitter Rob Roomeijer geopend. Bij 
binnenkomst hebben 45 leden de presentielijst getekend. Aangezien de vereniging vandaag exact 111 
jaar oud is, staat er voor iedereen een fraai gebakje klaar voor bij de koffie. 
 

Afmeldingen 
Jos Heems/ Jan Kramer / Mart de Bouter / Maarten Preijde / Göran Westerhoven / Sven Roomeijer 
/ Ton van der Meer / Johan van Streun / Alex van der Meer/ Anneke Staats / Sjoerd Staats / Ton 
Driessen / Nick de Lange / Leon Bakker. Nico Eeken komt later.  
 

Ter	  Nagedachtenis	  
De vergadering staat stil bij het overlijden van een drietal zeer gerespecteerde leden: Herman van 
Duuren / Jan Katteler / Wim de Zwart.   
 

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

Notulen	  jaarvergadering	  d.d.	  30-‐10-‐2012	  
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30-10-
2012. De notulen wordt door de vergadering goedgekeurd.  

	  

Jaarverslag	  Senioren	  /	  Technische	  Zaken	  
Evaluatie	  seizoen	  2012-‐2013	  ;	  
	  
Algemeen;	  

We hebben een groei gezien van het aantallen elftallen op zondag (10 teams inclusief vrouwen) en 
stabilisatie van het aantal elftallen op zaterdag (4 teams). Helaas heeft het Bokkentoernooi niet plaats 
gevonden. Het Lentefeest daarentegen was wederom een groot succes. 
	  
Zondag	  Senioren	  ;	  	  
Zondag	  1	  ;	  	  
Zondag 1 handhaaft zich in de Vierde Klasse en eindigt in de middenmoot.  
Zondag	  2	  ;	  
Zondag 2 heeft zich probleemloos gehandhaafd in de reserve tweede klasse.	  Dit wordt mede 
bewerkstelligd door de inbreng en inzet door vele A-junioren. 
Overige	  Zondagsenioren	  ;	  
Zondag 5 wordt als enige seniorenteam kampioen. Een knappe prestatie. De overige senioren hebben 
met plezier en naar behoren gepresteerd. 
Vrouwen;	  
Gelukkig keerde het Vrouwenelftal terug van weggeweest en presteerde met plezier en naar behoren. 
	  
Zaterdag	  Senioren;	  	  
Zaterdag	  1	  ;	  
Zaterdag 1 heeft een moeilijk seizoen gedraaid waarin het zich uiteindelijk handhaafde in de Vierde 
Klasse. Er werd geen nacompetitie gespeeld.	  	  	  
Overige	  Zaterdagsenioren;	  	  
De overige senioren hebben met plezier en naar behoren gepresteerd.  
 

Trainersstaf /Medische staf Seizoen 2013-2014 (2012-2013): 

Zondag 1 (selectie)  Peter van der Waart (Peter van der Waart) 
Zondag 2 (selectie)  Nick Schnater (Bas Schoonhoven) 
Zaterdag 1   John van der Meer (Geen) 
Overige Senioren  Leo Henriques (Leo Henriques) 
Dames   Roy Koehorst (Leo Henriques) 
Keeperstrainer  Danny Vinken (Danny Vinken) 
Medische staf  Jos Kuhlmann/Frans Vrolijk (Leo Verton) 
Medische staf (veld)  Hans Joosten (Hans Joosten) 
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Technische	  Zaken;	  

De doelstelling is en blijft nog steeds onveranderd. HBC wil zich graag ontwikkelen tot een stabiele 
derdeklasser en op termijn zelfs tweedeklasser. Hierbij is het van belang dat alle jeugdelftallen 
minimaal op Hoofdklasserniveau acteren. Op dit moment beschikt de technische staf over een ruime, 
zeer jonge selectie en hebben we weinig verloop gezien. (geen spelers van buitenaf). De contracten van 
de selectietrainers lopen af en het is de intentie deze met 1 jaar te verlengen. De samenwerking met de 
Technische Commissie Jeugd (TCJ) verloopt prima en er vindt structureel overleg plaats.. Het 
standpunt van het bestuur is om selectiespelers niet te betalen. Talentvolle jonge spelers wordt 
aangeboden trainer te worden tegen een vrijwilligersvergoeding. Hiertoe wordt de mogelijkheid 
geboden om een cursus te volgen en wordt actief vanuit HBC geënthousiasmeerd. De overeenkomst 
met paramedisch centrum Verton is opgezegd. Het nieuwe medische team bestaat uit Jos Kuhlmann 
en Frans Vrolijk. Als gevolg van verplichte licentie-eisen door de KNVB is John van der Meer 
aangesteld als trainer van Zaterdag 1. 
 
Bevindingen	  op	  dit	  moment;	  
 
Er is een enorme trainingsopkomst bij de selectie. HBC wenst verzorgd voetbal te spelen en doet dat 
dus ook. Dit geeft vertrouwen op promotie binnen twee jaar. Zondag 1 en 2 draaien momenteel mee 
in de middenmoot. Zaterdag 1 is medekoploper. 
	  
 Jaarverslag	  Jeugd	  

Evaluatie	  seizoen	  2012/2013	  
      -      Trainersstaf  
A-junioren Andre de Ruiter (Andre de Ruiter) 
B-junioren Bas Schoonhoven (Bas Schoonhoven) 
C-Junioren Wim Wiering (Erik Bol) 
D-Junioren Bart Soomer (Bart Soomer) 
E-Junioren Onno Heems (Onno Heems) 
F-Junioren Peter van der Waart (Patrick Elferink) 
G-Junioren Leo Holdorp (Leo Holdorp) 
M-Junioren Geen Hoofdtrainer 
Mini’s   Brigit Belien (de gebroeders Kinkhouwers)	  

- 7.000 euro om nieuw materiaal aan te schaffen. 
- (lichte) groei bij de Jeugd. 
- Nieuwe secretaris JC (J. Puite)  
- Veel leuke evenementen , zoals Paastoernooi, Ontbijtjes, Sinterklaas, Jeugdweekend ed.  
- Goede doelendag  
- B1 degradeert naar de 1e klasse. 
- D1 degradeert naar de 2e klasse. 
- Er wordt gewerkt volgens een Technisch Jeugdbeleidsplan. 
- Formatie Technische Commissie Jeugd. Deze commissie bestaat uit Peter van der Waart, Steef 

van Loon, Ton Driessen, Barry van Altena en André Rog 

	  
Aantal	  Jeugdleden	  &	  Teams 
Aantal jeugdleden in het seizoen 2012/2013 is 567 verdeeld over 42 teams. Deze jaargang zijn wij 
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gestart met 603 jeugdleden verdeeld over 45 teams. De jeugdkolom groeit dus gestaag door. 

Bevindingen	  op	  dit	  moment	  

- Trainersstaf en coördinatoren uiteindelijk op orde  
- Moeizame start van het seizoen. 
- Indeling selectieteams o.b.v. 1ste en 2de jaars 
- Uniforme trainingskleding Jeugdselecties (mogelijk gemaakt door Sport 2000 Heemstede) 
- Samenwerking met (J) G Overbos 
- Als gevolg van verlichting op veld 4 is er iets meer lucht in het trainingsschema. Met dank aan 

Leo Schoonderbeek die hiervoor een warm applaus ontvangt. 
- Het is “volle bak” op zaterdag. 
- Het project “In veilige handen” vordert gestaag 
- Er is een nieuwe Jeugdweekendcommissie 

Technisch	  Jeugdbeleidsplan	  
 
Er is verplichte kost voor selectieteams. Dit betekent o.a. uniformiteit in voetbalvisie, teamorganisatie, 
wedstrijdvoorbereidingen en speelwijze. Er wordt een selectie-indeling gemaakt op basis van 1ste jaars 
en 2de jaars (conform onder 12,13,etc.). De leerlijnen en trainingsaccenten zijn per categorie vastgelegd: 

Onderbouw : mini/F/E 
Middenbouw : D/C 
Bovenbouw  : B/A 

Alle selectieteams trainen 3x per week. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de meisjes achtergesteld zijn ten opzichte van jongens. Meisjes 
voelen zich vaak het ondergeschoven kindje. De jeugdvoorzitter merkt op dat er voor de meisjes 
inderdaad nog wat extra stappen gemaakt moeten worden maar dat het zeker een aandachtspunt van 
de Technische Commissie Jeugd heeft. Getalenteerd of niet, de mogelijkheid voor meisjes om te spelen 
in een jongensteam bestaat. Dit verdiend dan wel aandacht met betrekking tot onder andere de 
omkleedfaciliteiten.                                     
 

Samenwerking	  met	  AZ	  

De doelstelling van de AZ Voetbalschool luidt: “Door kennis en te delen samen het voetbalniveau in 
Noord-Holland naar een hoger plan brengen”.  Dit doel beoogt AZ te realiseren door i) te zorgen voor 
een goede jeugdopleiding; ii) het stimuleren van kennisuitwisseling; iii) echte talenten het eerste deel 
van de opleiding door te laten brengen bij een vereniging in de buurt; iiii) verenigingen in de 
provincie in te delen in 3 categorieën: 1, 2 en 3-sterrenverenigingen. 

 

HBC krijgt van AZ een 3-sterrenstatus. Dit houdt o.a. het volgende in: 

- Er vindt afstemming plaats tussen beeld-, voetbal- en opleidingsvisie. 
- Spelers, trainers en bestuurders van de vereniging krijgen toegang tot het online platform van AZ. 
- Op onze locatie vinden selectiedagen en andere evenementen plaats. 



	   Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  	  
29	  oktober	  2013	  

	  

	  
	  

Pagina	  5	  

	  

	   	  

- 3x per jaar wordt er een scholingsmoment voor alle trainers georganiseerd. 
- De AZ voetbalschool start in januari op HBC. 1ste jaars E junioren worden door AZ gescout voor 
deelname aan de voetbalschool bij HBC. Iedere zondagochtend wordt er door deze groep op HBC 
getraind van 09.00 uur tm 10.30 uur. Jeugdtrainers van HBC kunnen hierbij deel uitmaken van het 
trainerscorps. 
 
Het bestuur is unaniem van mening dat dit geweldig is voor de uitstraling van HBC en ziet deze 
samenwerking dan ook zeker niet als een bedreiging. Sterker nog, het bestuur spreekt van een win-
winsituatie. 

Plannen	  2013-‐2014 
- Bewaken, en daar waar nodig aanscherpen/aanpassen, van het Technisch Jeugdbeleidsplan 
- Bewaken van de structuur, waaronder trainersoverleg & coördinatorenoverleg 
- Sponsorwerving voor de HBC Jeugd ten behoeve van de opleiding 
- Het werven van nieuwe leden voor de toernooicommissie 
- Onderzoek verrichten naar verdere groeimogelijkheden 

Groeimogelijkheden	  voor	  de	  Jeugdafdeling	  

Gezien de capaciteitsproblemen op zaterdag, dit geldt zowel voor de velden als kleedkamers, moet er 
onderzocht worden welke groeimogelijkheden er nog liggen en ook of deze groeimogelijkheden 
haalbaar zijn. Te denken valt o.a. aan: 

- Jeugdvoetbal op zondag 
- Aanpassen trainingsschema/intensiteit 
- Extra kunstgrasveld/verlichting 
- Uitbreiden van het kader 
- De bouw van extra kleedkamers. 

Voortgang	  Beleidsplan	  	  

Het huidige conceptbeleidsplan afd. voetbal stemt niet tot tevredenheid van het bestuur. Met name 
het hoofdstuk over het vrijwilligersbeleid laat nog te wensen over. Het bestuur stelt voor een 
“werkgroep beleid” te formeren om het beleidsplan verder te optimaliseren. Op de volgende 
vergadering presenteren we dan het eindresultaat. Aangezien het ook zeker geen statisch plan is, 
dient het continu bewaakt te worden. De vergadering stemt hiermee in. 

	  

	  

Financieel	  verslag	  	  2012	  –	  2013	  

Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag. H.B.C. behaald een positief resultaat, 
mede als gevolg van de inspanningen van Ko Rees. Middels een verdiend applaus wordt Ko Rees 
bedankt voor al zijn inspanningen om alle contributies en donaties binnen te krijgen .Het complete 
financiële verslag wordt niet gepubliceerd maar ligt voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer. 	  
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Verslag	  Kascommissie	  seizoen	  2012-‐2013 
De Kascommissie vraagt middels een vooropgestelde brief aan de vergadering , naar aanleiding van 
het door haar ingestelde onderzoek, om over te gaan tot decharge verlening aan het bestuur voor het 
gevoerde beleid tijdens het seizoen 2012-2013. Dit verzoek wordt met algemene stemmen door de 
vergadering opgevolgd.   

	  
Benoeming	  Kascommissie	  2012-‐2013 
Tijdens de vergadering wordt er ingestemd met de nieuwe kascommissie.  
Voorzitter ; J. Kramer 
Lid Kascommissie ; K. Lukkien 
Reserve lid ; F. Duindam   
 

PAUZE 

Contributieseizoen	  2014-‐2015	  (spelende	  leden) 
- In vergelijking met andere verenigingen  is het huidige contributiepeil bij HBC aan de lage kant. Het 
bestuur stelt voor om naast het indexeringspercentage van 2% een extra verhoging van 7% door te 
voeren voor spelende leden. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorgestelde plan. 
- Vanwege de extraatjes die er voor selectie-jeugdteams beschikbaar worden gesteld, ontstaat er een 
discussie om een “jeugdselectietoeslag” in het leven te roepen. Bij stemming wordt het voorstel om de 
mogelijkheid om een eventuele jeugdselectietoeslag in te voeren, aangenomen.  	  

Meerjaren	  begroting	  2013	  –	  2016 
De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd.  

Sponsoring 
- De sponsorcommissie is uitgebreid en bestaat nu naast Onno Heems uit Johan van Streun, Leo 
Schoonderbeek en Leon Bakker. 
- Middels stickerreclame is er bij de kantine en de tribune een nieuwe sponsorvorm gecreëerd. 
- Hoofdsponsor SGA heeft het sponsorcontract met 2 jaar verlengd en een nieuwe deal met Aktua 
Vastgoed is aanstaande. 
- Jeugdsponsor Sport2000 heeft het mogelijk gemaakt dat alle jeugdselectieteams in uniforme 
trainingskleding trainen. 
- Uit het financieel overzicht blijkt dat de sponsorcommissie op de goede weg is. Onno presenteert 
hierbij een lijst met gestopte en nieuwe sponsoren. Kijkt u gerust eens op website of de reclameborden 
welke bedrijven de vereniging financieel ondersteunen. 
- De doelstellingen voor de sponsorcommissie zijn helder: Uitbreiding reclameborden bij het 
kunstgrasveld en hoofdveld alsmede het vol krijgen van het stickerbord op de tribune. 

Website	  
-  De webmaster van onze website is Frank de Koning. Overige commissieleden zijn Rembert 
Oldenboom, Chris Konings, Jan Kramer en Ko Rees. 
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-  Aanpassingen en een nieuwe indeling van het nieuwsblok hebben plaatsgevonden. Belangrijk 
nieuws krijgt een “sticky status”. Iedereen kan een eigen inlogcode krijgen om artikelen te plaatsen. 
Opmerking hierbij is dat binnen een bepaalde tijdspanne artikelen/items kunnen worden 
geblokkeerd. 
-  Op de teampagina’s komt meer ruimte, zullen kader worden toegevoegd en wordt gestart met een 
teamblog.  
-  Er wordt gewerkt aan een verdere optimalisatie van de agenda. 
- De nieuwsbrief moet ook via de website gepubliceerd worden.  
- Van ieder elftal worden foto’s op de site geplaatst. Chris Konings neemt de elftalfoto’s bij de jeugd, 
Bas Paulus bij de senioren.	  

Vooruitblik	  2013	  –	  2014	  (huidige	  seizoen) 
- Verlichting veld 4 
- Vertraging verlichting veld 2 
- 3 elftallen minder op de zondag 
- 1 elftal meer op de zaterdag  
- Verplichte trainer op de zaterdag 
- DWF per 2014 t/m D-junioren   
- Leden aantal stabiel (1.150)  
- Ledenstop op bepaalde categorieën 
- Behoorlijke jeugdaanwas te verwachten 
- Samenwerkingsverband met AZ gaat van start 
- Aanmelding vrijwilligers bij komst nieuwe leden 

Aftreden	  bestuursleden  

Oktober	  2013 
Andre Rog (Voorzitter Jeugdbestuur) 
Barry van Altena (Voorzitter Voetbalzaken Jeugd)  
Onno Heems (Interne Zaken en P.R.)  
 

Oktober	  2014 
Bas Paulus (Vice voorzitter) 
Erwin Eeken (Secretaris)  
Hans Paulus (Technische Zaken) 
 
 

	  

Oktober	  2015 
Rob Roomeijer (Voorzitter) 
Ko Rees (Ledenadministrateur e.d.)   
Henk Kinkhouwers (Coördinator Zondag) 
 

Oktober	  2016 
Andre Rog (Voorzitter Jeugdbestuur) 
Barry van Altena (Voorzitter Voetbalzaken Jeugd)  



	   Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  	  
29	  oktober	  2013	  

	  

	  
	  

Pagina	  8	  

	  

	   	  

Onno Heems (Interne Zaken en P.R.)  
 

Benoemen	  bestuursleden	  
Oktober	  2013 
Andre Rog (Voorzitter Jeugdbestuur) 
Barry van Altena (Voorzitter Voetbalzaken Jeugd)  
Onno Heems (Interne Zaken en P.R.)  
 

Vacatures	  
- 1ste penningmeester 
- 2de penningmeester 
- Bestuurslid afd. Zaterdag 
- Assistent bestuursleden o.a. voor bestuurdienst en gastvrouw/gastheer 
- Scheidsrechters Senioren (zaterdag/zondag) 
- Scheidsrechters jeugd 
- “Vrijwilligerscoördinator” 

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 : Arjan de Bruin, Nick de Lange, Ton van der Meer, Anneke Staats-Mol, Sjoerd Staats, 
Göran Westerhoven 

40	  jaar	  lid : Michael Draijer 

50	  jaar	  lid : Alex van der Meer, Wim Weijers 

60	  jaar	  lid	  : Ko Rees, Chris de Bruin 
 
Namens het bestuur willen wij alle jubilarissen nogmaals van harte feliciteren.  

Rondvraag 
- Vraag : verzoek om aanvangstijdstip van de vergadering te vervroegen naar 20.00 uur. 
- Opmerking : Veteranen 1 en 2 spelen 1,5 competitie omdat het aantal wedstrijden anders wel erg 
minimaal is. 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en worden nog een prettige avond 
gewenst. 


