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Welkom 
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt door de voorzitter Rob Roomeijer geopend. Bij 
binnenkomst hebben 40 leden de presentielijst getekend.  

Afmeldingen 
Ed Friedel / Edwin Veenhof / Piet van Altena / Ruth Assendelft / Anneke Assendelft / Jan Kramer / 
Michel Alders / Guido Hessels / Ruud Schouten/ Steef van Loon / Aad van Lent / Sven Roomeijer.  

Ter	  Nagedachtenis	  
Gelukkig hebben wij het afgelopen seizoen geen afscheid hoeven nemen van leden als gevolg van een 
overlijden. 

Ingekomen	  stukken/ingediende	  agendapunten 
Er zijn geen ingekomen stukken of agendapunten ingediend die vooraf of tijdens de vergadering 
behandeld dienen te worden.  
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Notulen	  jaarvergadering	  d.d.	  29-‐10-‐2013	  
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29-10-
2013. De notulen wordt door de vergadering goedgekeurd.  

	  

Terugblik	  seizoen	  2013-‐2014	  

Evaluatie	  seizoen	  2013-‐2014;	  

Algemeen;	  

Senioren: Helaas waren wij niet bij machte om een derde selectie-elftal op te starten. 
 
Jeugd: Wij hebben groei van het aantal jeugdleden (met wachtlijst) gezien. 
 
Dames/meisjes: Er is een samenwerkingsverband met Telstar aangegaan om het meisjesvoetbal op 
een hoger peil te brengen. De selectie van Telstar traint reeds op HBC. 
 
Sponsoren: Wij hebben een verdere toename van de sponsorinkomsten gezien en ook de 
Vriendenclub is verder uitgebreid. 
 
Accommodatie: De verlichting op veld 2 is gerealiseerd en wij hebben nu de beschikking over een 
sproei-installatie op de grasvelden. 
 

Voetbal	  Technische	  Zaken	  Senioren	  

Zondag	  Senioren	  ;	  	  
Zondag	  1	  ;	  	  
Met wisselende resultaten handhaaft Zondag 1 zich in de Vierde Klasse en eindigt in de middenmoot.  
Zondag	  2	  ;	  
Zondag 2 heeft zich net aan gehandhaafd in de reserve tweede klasse.	   
Overige	  Zondagsenioren	  ;	  
Zondag 3 wordt als enige seniorenteam kampioen. Een knappe prestatie. De overige senioren hebben 
met plezier en naar behoren gepresteerd. 
Vrouwen;	  
HBC prijst zich gelukkig met het Vrouwenelftal dat onder leiding van Roy Koehorst met plezier en 
naar behoren presteerde. 
	  
Zaterdag	  Senioren;	  	  
Zaterdag	  1	  ;	  
Zaterdag 1 eindigde keurig in de middenmoot van de Vierde Klasse. Er werd geen nacompetitie 
gespeeld.	  	  	  
Overige	  Zaterdagsenioren;	  	  
De overige senioren hebben met plezier en naar behoren gepresteerd.  
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Trainersstaf /Medische staf Seizoen 2014-2015 (2013-2014): 

Zondag 1 (selectie)  Peter van der Waart (Peter van der Waart) 
Zondag 2 (selectie)  Nick Schnater (Nick Schnater) 
Zaterdag 1   John van der Meer / Sven Roomeijer (John van der Meer) 
Overige Senioren  Leo Henriques (Leo Henriques) 
Dames   Roy Koehorst (Roy Koehorst) 
Keeperstrainer  Danny Vinken (Danny Vinken) 
Medische staf  Jos Kuhlmann / Frans Vrolijk (Jos Kuhlmann / Frans Vrolijk) 
Medische staf (veld)  Hans Joosten (Hans Joosten) 

	  
Technische Zaken;	  

De doelstelling is en blijft nog steeds onveranderd. HBC wil zich graag ontwikkelen tot een stabiele 
derdeklasser en op termijn zelfs tweedeklasser met circa 80% van de spelers uit “eigen kweek”. De 
contracten van zowel hoofdtrainer (Peter van der Waart) als assistent-trainer zijn met 3 jaar verlengd. 
Het contract van Peter van der Waart als Hoofd Jeugd Opleidingen is met 5 jaar verlengd. Ondanks 
dat wij dit jaar over een ruime selectie beschikken, zijn we er helaas weer niet in geslaagd een derde 
selectieteam op te starten, mede als gevolg van late afzeggingen. Op dit moment zijn er behoorlijk wat 
spelers geblesseerd. Mede door de ruime selectie is een competitie onder 23 jaar opgezet. Eens in de 2 
weken spelen zij op dinsdagavond een wedstrijd. Qua “aan - en verkoopbeleid” hebben 3 spelers HBC 
verlaten ( A. Dijkstra (United Davo), A. Gargili (OG) en J. Bank (DSOV)). Als aanwinsten zijn er 2 
spelers overgekomen van KHFC, 1 van Rijnsburgse Boys, 4 voormalig jeugdspelers zijn teruggekomen 
van Stormvogels en R. van Campen is overgestapt van de zaterdag. Ook C. Kuhlmann lijkt terug te 
zijn na langdurig blessureleed.  
 
Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld waarom er niet meer seniorenteams zijn als je dit afzet tegen de 
omvangrijke hoeveelheid jeugdspelers. Antwoord: De ervaring is dat de jeugd op zaterdag speelt en 
dat ook wil blijven spelen. Hier is echter geen ruimte voor. Als voorbeeld geven wij de A3 die 
hierdoor in z’n geheel is vertrokken naar BSM. Ook zien we ieder jaar de bekende piramidevorm 
terug: Vanaf de B- junioren komen er ook andere interesses naar voren. 
 

 Jaarverslag	  Jeugd	  /	  Jeugdbeleid	  

Trainersstaf	  seizoen	  2013-‐2014	  en	  (2014-‐2015)	  
        
A-junioren Andre de Ruiter (John van der Meer) 
B-junioren Bas Schoonhoven (Andre de Ruiter) 
C-Junioren Erik Bol (Erik Bol) 
D-Junioren Bart Soomer (Bart Soomer) 
E-Junioren Onno Heems (Edwin Reeder) 
F-Junioren Patrick Elferink (Patrick Elferink) 
G-Junioren Leo Holdorp (Leo Holdorp) 
M-Junioren Geen Hoofdtrainer 
Mini’s   Brigit Belien + Henk en Peter Kinkhouwers (idem) 

	  

Omvang	  jeugdafdeling	  
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05-06 297 25 teams 
06-07 378 32 teams 
07-08 504 41 teams 
08-09 498 37 teams 
09-10 501 38 teams 
10-11 560 45 teams 
11-12 575 45 teams 
12-13 567 42 teams 
13-14 626 44 teams 

14-15 648 46 teams 

Evaluatie	  seizoen	  2013-‐2014	  

- Er is wederom groei bij de jeugd te constateren. Vooralsnog is jeugdvoetbal op zondag niet 
aan de orde. Onderzoek onder de B-jeugd heeft uitgewezen dat er onvoldoende animo is bij 
de niet-selectieteams. 

- De aanschaf van materialen is in lijn met de groei. 
- In de persoon van Roel Schenkels is er een nieuwe commissielid Meisjesvoetbal aangesteld. 
- In de persoon van Sasja Prins is er ook een nieuwe Jeugdsecretaris aangesteld. 
- Wederom zijn er veel leuke evenementen georganiseerd. Wij noemen het Paastoernooi, 

Sinterklaasfeest, “Frisfeest” voorafgaand aan het Lentefeest, Oliebollentoernooi en Goede 
Doelendag (Stichting Jarige Job). Vor alle inspanningen danken wij hiervoor de JWA. 

- De C1 is gepromoveerd naar de Hoofdklasse. 
- De D1 is gepromoveerd naar de 1e Klasse. 
- De overige teams handhaven zich (moeiteloos) in de 1e Klasse. 
- De AZ Voetbalschool draait naar tevredenheid en ook heeft de AZ selectiedag plaats 

gevonden. 

Bevindingen	  op	  dit	  moment	  

- Helaas hadden we te maken met een rommelige start van het seizoen. 
- De indeling van de selectieteams o.b.v. 1e en 2e jaars is conform het technisch jeugdplan. 

Vanuit de leden wordt de vraag gesteld waarom hieraan vastgehouden wordt terwijl 
bijvoorbeeld de B2 “beter” is dan de B1. Het antwoord hierop is dat deze specifieke situatie 
onder de aandacht is en binnenkort overleg plaats vindt om dit binnen de JC te bespreken. De 
ingeslagen weg om niet de beste spelers per kolom in het eerste selectieteam te laten spelen 
zal in beginsel gecontinueerd worden. Dit zal zich in totaliteit 5 a 7 jaren moeten laten gelden.  
Indien nodig zullen we de ingeslagen koers moeten wijzigen. 

- Ondanks de verlichting op veld 2 en 4 was er “gedoe” omtrent het trainingsschema. 
- Het is “volle bak” op zaterdag. 
-  Met dank aan de nieuwe Jeugdweekendcommissie was er weer sprake van een geslaagd 

Jeugdweekend. 
- Er heeft een mutatie in de Technische Commisie plaatsgevonden. Ton Driessen heeft zijn 

functie neergelegd en hiervoor in de plaats is John van der Meer aangesteld als “Coördinator 
niet-selectieteams”. 

- Hermi Burlage-Hsgendijk is de nieuwe coördinator voor D-, E- en F- pupillen. Hans Teeven is 
naast coördinator B-kolom nu ook de coördinator voor de A-kolom. Voor de volledigheid 
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melden wij dat Martijn de Daas coördinator C-kolom is gebleven. 
- Wij hebben een nieuwe toernooicommissie. 
- Aangaande het meisjesvoetbal is er een samenwerkingsverband met Telstar aangegaan. 

Aanspreekpunten hiervoor zijn Peter van der Waart en Roel Schenkels. 

Status	  project	  “In	  Veilige	  Handen”	  

- Sjaak Struijff is aangesteld als vertrouwenspersoon. 
- Er is een gedragscode opgesteld. 
- In eerste instantie wordt er voor selectietrainers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

gevraagd. Later zullen ook andere trainers en overige vrijwilligers moeten volgen. 
- De gedragscode en VOG-verplichting zijn opgenomen in de vrijwilligersovereenkomst 

(contract) van de selectietrainers. 
- Er zal een artikel op de website verschijnen inzake het kleedkamerbeleid bij de jongste jeugd. 

Wat	  waren	  de	  plannen	  voor	  2013/2014	  

- Bewaken Technisch Jeugdbeleidsplan. 
- Bewaken en daar waar nodig aanpassing/aanscherping van het Jeugdbeleidsplan. 
- Bewaken van de structuur, waaronder trainersoverleg en coördinatorenoverleg. 
- Sponsorwerving voor HBC Jeugd(opleiding) 
- Werven van leden voor de toernooicommissie. 
- Een onderzoek voor Jeugdvoetbal op zondag? 

Tot	  slot	  

- Andre Rog geeft aan dat dit zijn laatste bijdrage is als jeugdvoorzitter. Zoals hij zelf aangeeft 
zit zijn taak erop. Voorlopig blijft Andre wel actief in de JC. 

- Er is nog geen opvolging gevonden maar JC en TC staan als een huis. 
- De continuïteit is gewaarborgd door: 

1. Accordering Jeugdbeleid en Technisch Jeugdplan 
2. Vastlegging van het Hoofd Jeugdopleiding (Peter van der Waart) + assistent (Steef 

van Loon) voor een periode van 5 jaar. 
3. Sponsorship ING en Aktua Vastgoed voor een periode van 3 jaar. 

- Andre bedankt iedereen voor het vertrouwen van de afgelopen 4 jaar! 

Voortgang	  Beleidsplan	  	  

De eerste versie van het beleidsplan is gereed. Deze wordt op korte termijn gepubliceerd op de 
website. Een ieder die vragen dan wel opmerkingen heeft over de inhoud van het plan, kan deze tot 
eind november digitaal indienen bij de secretaris. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering in 
december zullen deze ingekomen stukken besproken worden. Belangrijk is dat het beleidsplan 
“bewaakt” wordt; het plan is ook geen statisch maar juist een dynamisch beleidsplan. Ook het 
vrijwilligersbeleid maakt onderdeel uit van het beleidsplan. 

PAUZE 
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Financieel	  verslag	  	  2013	  –	  2014	  

Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag. H.B.C. behaalt een positief resultaat, 
mede als gevolg van de inspanningen van Ko Rees. Het complete financiële verslag wordt niet 
gepubliceerd maar ligt voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer. Het voorstel van de 
Jeugdweekendcommissie om een eigen “Stichting” op te richten wordt niet enthousiast ontvangen. De 
statuten zijn hierin leading. Deze zijn mede opgesteld om binnen de regels te blijven handelen.	  
	  
Verslag	  Kascommissie	  seizoen	  2013-‐2014 
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 2013-2014. Dit verzoek wordt met algemene stemmen door de 
vergadering opgevolgd.   

	  
Benoeming	  Kascommissie	   
Tijdens de vergadering wordt er ingestemd met de nieuwe kascommissie.  
Voorzitter ; K. Lukkien 
Lid Kascommissie ; F. Duindam 
Reserve lid ; ???? 

Niemand van de aanwezige leden toonde belangstelling  voor de functie “reserve lid”. Een kandidaat 
voor deze functie kan zich altijd nog melden bij onze secretaris of K. Lukkien, voorzitter van de 
kascommissie.  

Contributieseizoen	  2015-‐2016	   
-  Voor het seizoen 2015-2016 stelt het bestuur voor alleen gebruik te maken van de jaarlijkse 
indexering om de contributie te verhogen. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit 
voorgestelde plan. 
- Vanwege de extraatjes die er voor selectie-jeugdteams beschikbaar worden gesteld, wordt er ook dit  
jaar even stil gestaan bij de zogenoemde “jeugdselectietoeslag”. Aangezien deze toeslag al tijdens de 
vorige Algemene LedenVergadering akkoord werd bevonden door de leden, is het aan het bestuur te 
bepalen of men hier voor het seizoen 2015-2016 gebruik van wenst te  maken.  	  

Meerjaren	  begroting	  2014	  –	  2017 
De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd.  

	  

	  

	  

Sponsoring 
-  Verheugd zijn wij te kunnen melden dat HBC voor de duur van drie jaren een 
sponsorshipovereenkomst met ING heeft afgesloten. ING wordt hiermee hoofdsponsor van de 
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jeugdafdeling. 
-  In navolging van ING heeft Aktua Vastgoed het nog lopende sponsorcontract opengebroken en met 
twee jaar extra verlengd. Hiermee loopt Aktua Vastgoed in de pas met ING. 
- (Mede)hoofdsponsor SGA heeft het sponsorcontract met 1 jaar verlengd. 
- The Outlet Factory (TOF) heeft voor drie jaar een contract getekend als “broeksponsor” van de 
zondagselectie. 
- Naast ING heten wij ook Schouten Insurance van harte welkom als nieuwe sponsor.  
- De volgende sponsoren hebben om uiteenlopende redenen besloten hun sponsoractiviteiten bij HBC 
te beëindigen: Sanders Lederwaren, Paswerk, Vosshard Hoveniersbedrijf, De Jong Transport, 
Theunissen Reklame, Restaurant Cozy, Decorette Sassenheim, Brabant Schoenenhuis, Allcontainer, 
Bank Bouw BV, Bank Installatie & Beveiliging. Wij bedanken genoemde bedrijven voor de jaren dat zij 
HBC ondersteunt hebben. 

Website	  
-  Frank de Koning en Ko Rees zijn, in samenwerking met Jan Kramer, van grote waarde voor de 
website. Wij willen de heren danken voor hun tijd en energie die zij hierin steken. 
-  Een aantal vernieuwingen en aanpassingen zijn reeds uitgevoerd. Wensen en veranderingen voor de 
toekomst kunnen kenbaar gemaakt worden op de website. 
-  Het narrowcastingsysteem verdient prioriteit. Tot op dit moment loopt deze mogelijkheid voor 
informatieverstrekking bijzonder moeizaam.  
-  Er zijn twee nieuwe mensen nodig voor toetreding tot de websitecommissie. 
- De vraag of er een aparte kolom voor verslagen mogelijk is wordt onderzocht. Belangrijke 
nieuwsberichten dienen langer zichtbaar te zijn.  
- Het tijdstip is nog onzeker maar er komt een informatiescherm in de hal van de Toekomst. Hierop 
verschijnen onder andere mededelingen, wedstrijden, velden, kleedkamers, en scheidsrechters.	  

Vooruitblik	  2014	  –	  2015	  (huidige	  seizoen) 
- Het ledenaantal is gegroeid naar 1.173. Dit betekent dat er ook weer een wachtlijst is. De leden zijn 
verdeeld over 59 teams, 13 senioren- en 46 jeugdteams. 
- Heropening Toekomst 2 
- Nieuwe sponsorovereenkomst met ING 
-  Verlenging sponsorovereenkomsten van Aktua Vastgoed, SGA en Sport2000  
-  Samenwerking tussen Les Petits en The School 
-  Verlichting Veld 2 is gerealiseerd   
-  De grasvelden beschikken over een sproeiinstallatie  
-  De resultaten van het Jeugdbeleidsplan worden zichtbaar. 
 

	  

	  

Aftreden	  bestuursleden  

Oktober	  2014	  (niet	  herkiesbaar) 
Andre Rog (Voorzitter Jeugdbestuur) 
Anneke Assendelft ( Penningmeester a.i.)  
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Onno Heems (Interne Zaken en P.R.)  
 

Oktober	  2014	  (herkiesbaar) 
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 & Coördinator Zaterdag a.i.  ) 
 

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

Kandidaat	  nieuw	  Bestuurslid	  

Eric Melein heeft zich bereid verklaard de functie van Penningmeester op zich te nemen en wordt 
door de vergadering welkom geheten. Wij wensen Eric veel succes en plezier bij de uitoefening van 
zijn functie.   
 

Vacatures	  
-  Jeugdvoorzitter 
-  Bestuurslid Sponsoring/PR 
-  Bestuurslid Vrijwilligersbeleid 
-  Assistent bestuursleden voor bijv. bestuursdienst; gastvrouw/gastheer 
-  Scheidsrechters Senioren (zaterdag/zondag) 
- Scheidsrechters jeugd 
-  Coördinatoren/Leiders Jeugdafdeling 

Tevens heeft Ko Rees inmiddels aangegeven stapsgewijs vanaf 15 mei 2015 zijn taken en 
verantwoordelijkheden af te bouwen. Voor al deze activiteiten zoeken wij nu ook al naar opvolging. 

	  

	  

	  

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.  



	   Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  	  
28	  oktober	  2014	  

	  

	  
	  

Pagina	  9	  

	  

	   	  

25	  jaar	  lid : Michel Alders, Edwin Veenhof, Guido Hessels (Allen niet aanwezig) 

40	  jaar	  lid : Rob Roomeijer 

60	  jaar	  lid	  : Jan Rotteveel 
 
Tevens heeft het bestuur besloten Eric Cats te bedanken voor alle inspanningen die hij tot nog toe 
heeft verricht voor de vereniging. Eric wordt benoemd tot Lid van Verdienste en het bestuur 
feliciteert hem hiermee. Uiteraard zal Eric zich blijven inspannen voor de vereniging  

Rondvraag 
- Opmerking: Vermeld in “Het Bestuur Communiceert het vertrek van o.a. Andre Rog en Onno 
Heems en het aanstaande vertrek van Ko Rees. Dat kan geïnteresseerden wekken. Bestuur geeft aan 
dit te gaan doen. 

-Vraag: Hoe is het met de situatie van de honden achter Veld 4? Middels aanduidingen wordt gemeld 
niet over de hekken te klimmen vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke honden. Alle 
bestuursdienstdraaiers melden dit ook aan de teams. Geadviseerd wordt informatie in te winnen bij 
gemeente en politie of dit wel is toegestaan. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. 

- Opmerking: Er wordt gememoreerd aan een artikel uit het HD waarin een bezoekende trainer de 
loftrompet steekt over HBC. Het bestuur wordt bedankt voor alle inspanningen. 

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


