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Welkom
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt door de voorzitter Rob Roomeijer geopend. Bij
binnenkomst hebben 45 leden de presentielijst getekend.

Afmeldingen
Jan Kramer / Ruud Kesselaar / Piet van Altena / Ed Friedel / Leon Bakker / Wim Schaaf / Martijn
den Daas / Frank de Koning / Hans Touw/ Steef van Loon / Michel Alders.

Ter Nagedachtenis
De vergadering staat stil bij het overlijden van een viertal zeer gerespecteerde leden: H. van Rooijen /
J. Zwarter sr. / F. Brinck / T. Grijmans.

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

Notulen jaarvergadering d.d. 28-10-2014
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28-10-
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2014. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

Terugblik seizoen 2014-2015
Algemeen;
Senioren: Zondag 1 en 2 leveren goede prestaties. Beide teams weten de nacompetitie te halen. Helaas
waren wij ook dit jaar niet bij machte om een derde selectie-elftal op te starten. Het Oude Garde
Toernooi is naar tevredenheid verlopen.
Jeugd: De AZ-talentendag was een bijzonder groot succes. De ING ballenjongens/meisjesdag is
positief verlopen. Twee HBC-ers werden uitverkoren tot ballenjongen.

Voetbal Technische Zaken Senioren
EVALUATIE SEIZOEN 2014-2015
Zondag Senioren ;
Zondag 1 ;

Behaalde de nacompetitie maar was daarin helaas tegen Zeevogels niet bij machte om promotie te
bewerkstelligen.

Zondag 2 ;

Zondag 2 behaalde een periodetitel maar werd helaas uitgeschakeld in de tweede ronde.

Overige Zondagsenioren ;

De overige senioren hebben met plezier en naar behoren gepresteerd.

Vrouwen;

HBC prijst zich gelukkig met het Vrouwenelftal dat met plezier en naar behoren presteerde.

Zaterdag Senioren;
Zaterdag 1 ;

Zaterdag 1, dat grotendeels bestaat uit oud-eerste elftalspelers, 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.
Omvang seniorenafdeling
Seizoen 2014-2015

Seizoen 2015-2016

6 zondagelftallen
5 zaterdagelftallen
1 vrouwenelftal

7 zondagelftallen
4 zaterdagelftallen
1 vrouwenelftal
1 G-elftal

Zaterdag 2 is geheel overgestapt naar UNO.
Officieel valt de G-kolom nog onder de jeugd. Het zijn echter allemaal senioren. Over verdere
voortgang moet nog een bestuursbesluit komen.
Wij constateren dat slechts 20% van ons ledenaantal uit senioren bestaat. Hiermee is HBC echter nog
wel 1 van de grotere `seniorenclubs´ in de regio.
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Trainersstaf /Medische staf Seizoen 2014-2015 (2015-2016):
Zondag 1 (selectie)
Zondag 2 (selectie)
Zaterdag 1
Overige Senioren
Vrouwen
Keeperstrainer
Medische staf
Medische staf (veld)

Peter van der Waart (Peter van der Waart)
Nick Schnater (Nick Schnater)
John van der Meer (Sven Roomeijer)
Leo Henriques (Leo Henriques)
Roy Koehorst (Leo Henriques)
Danny Vinken (Danny Vinken)
Jos Kuhlmann / Frans Vrolijk (Jos Kuhlmann / Frans Vrolijk)
Hans Joosten (Hans Joosten)

Technische Zaken;
De doelstelling is en blijft ook dit jaar 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 (Nick Schnater) lopen
door (na dit seizoen nog 1 jaar). Bijtijds gaan wij rond de tafel om verdere samenwerking te bespreken.
Het contract van Peter van der Waart als Hoofd Jeugd Opleidingen is 5 jaar (dit jaar is het tweede
jaar), samen met assistent S. van Loon. Het betreft geen urencontract, PvdW is 7 dagen per week op
HBC te vinden. De taken zijn duidelijk omschreven in het jeugdbeleidsplan en er gelden diverse
beoordelingscriteria. Behalve lid van de technische commissie is PvdW ook trainer bij de F-junioren en
treedt hij op als begeleider voor de overige trainers. In de ogen van het bestuur onstaat er geen rare
situatie als PvdW op enig moment besluit te stoppen als hoofdtrainer en zijn taken als HJO
continueert.
Bij aanvang van het lopende seizoen zijn B. Verhage, J. Kraaijevanger en R. Cats vertrokken.
Daarentegen is de selectie versterkt met R. Nolles, J. Moonen, D. van Gurp en R. de Zwart (eigen
jeugd).
De bevindingen tot nog toe zijn eigenlijk boven verwachting met betrekking tot Zondag 1. Met zeven
wedstrijden gespeeld en 21 punten staan we fier aan kop. De komende weken spelen we tegen de
concurrenten. Wellicht kunnen we de eerste periode winnend afsluiten. Verder heeft het eerste elftal
zich geplaatst voor de tweede ronde KNVB-beker en de derde ronde HD-cup. Helaas draait Zondag 2
tot op dit moment onderin mee.

Jaarverslag Jeugd / Jeugdbeleid

Danny Burlage geeft een presentatie van het Jaarverslag Jeugd 2014-2015.
In het seizoen 2014-2015 bestaat de jeugdafdeling uit 654 jeugdleden( 79 meisjes en 575 jongens), 48
teams en 190 vrijwilligers.
Henk Kinkhouwers en Klaas Lukkien zijn beide verkozen tot AD Club Held van Heemstede. Henk
kreeg de hoogste waardering, Klaas ontving de meeste stemmen.
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Commissies voor de Jeugd
Jeugdcommissie (JC): deze bestaat uit Danny Burlage (voorzitter), Leo Schoonderbeek (vicevoorzitter & materialen jeugd), Sasja Prins (secretaris jeugd), Klaas Lukkien (wedstrijdsecretaris
jeugd), Frans Holdorp (PR jeugd), Roel Schenkel (meisjesvoetbal) en Hans Paulus (voetbalzaken).
Technische Commissie Jeugd (TCJ): Deze bestaat uit Hans Paulus (voorzitter), Peter van der Waart
(hoofd jeugd opleiding), Steef van Loon (assistent hoofd jeugd opleiding), John van der Meer
(technisch coördinator niet-selektie teams) en Danny Burlage (commissielid algemene zaken).
Jeugd Werkgroep Activiteiten (JWA): betrokken bij alle activiteiten die niet met het voetbal te maken
hebben zoals Sinterklaasfesst, huldiging kampioenen en het Oliebollen – en Paastoernooi.
Toernooicommissie (TC): In het seizoen 2014-2015 is een nieuwe commissie aangetreden. De
toernooicommissie organiseert eigen HBC-toernooien en coördineert deelname aan externe
toernooien. Doel volgend jaar: coördineren toernooien voor de teams
Jeugd Weekend Commissie (JWC): organisatie van het jeugdweekend aan de start van het
voetbalseizoen. Aan het 31e weekend namen 158 jeugdleden deel.

Coördinatoren

2014-2015

2015-2016

A
B
C
D
E
F
G
Meisjes/Mini’s
Keepers

Hans Teeven
Hans Teeven
Martijn den Daas
Hermi Burlage
Hermi Burlage
Hermi Burlage
Leo Holdorp
Brigit Belien
Bram Verhage

Hans Teeven
Martijn den Daas
Martijn den Daas
Jos de Hart
Hermi Burlage
Hermi Burlage
Leo Holdorp
Brigit Belien
Rene Kummer

Voetbal Technisch Beleid
Het voetbaltechnisch beleid staat onder regie van de Technische Commissie Jeugd. Peter van der
Waart is Hoofd Jeugd Opleiding, Steef van Loon is Assistent Hoofd Jeugd Opleiding, John van der
Meer is Technisch coördinator overige teams en Hans Paulus en Danny Burlage zijn leden algemene
zaken en verzorgen de aansluiting met de Jeugdcommissie. Het beleid wordt afgestemd met AZ. HBC
is een driesterren partner van de AZ voetbalschool. Daarmee geven wij een boost aan onze
jeugdafdeling. Een van de activiteiten die wij ondernemen is de AZ-selectiedag op het HBC-terrein
voor alle talenten van HBC en andere clubs uit de regio. Het meisjesvoetbal werkt samen met Telstar.
Binnen het voetbaltechnisch beleid wordt een balans gezocht tussen recreatief en prestatief voetbal. De
ambitie voor de selectie-teams is Hoofdklasse of Eerste Klasse.

Onze kampioenen
Wij feliciteren de kampioenen van 2014-2015: C3, D2, E3, E8, F4, F6, F7 en G1.

Pagina 4

Notulen Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 27 oktober 2015
Externe Scouting
Er zijn structurele afspraken gemaakt met SV Hoofddorp en KHFC. Dit om het ongewenst scouten bij
de onderlinge clubs tegen te gaan. Het doel van deze afspraken is om iedereen met ambitie een kans te
geven maar spelers geen onnodige overstap te laten begaan. De ambitie van HBC is om met meerdere
verenigingen deze afspraak te maken.

Keeperstraining
De keeperstraining is omgedoopt naar de Frans Brinck keeperstraining. Frans was de grondlegger van
de keeperstraining bij HBC en is op 5 februari 2015 overleden. Voor de selectie van nieuwe keepers is
een keepersavond georganiseerd.

Hoofdsponsor
ING is vanaf seizoen 2014-2015 hoofdsponsor voor de HBC Jeugd.

Toernooien en activiteiten
HBC organiseert verschillende toernooien. Denk hierbij o.a. aan Oliebollentoernooi, Paastoernooi en
de Goede Doelen Dag. Tevens hebben er veel activiteiten plaatsgevonden; onder meer Supporter van
Schoon Actie, AZ Selectiedag, ING ballenjongen/meisje verkiezing, Verkiezing AD club Held, Minizondag competitie en Schoolvoetbal Heemstede.

Internationaal Jeugd Toernooi 2016
HBC heeft het recht verworven om in 2016 het Internationaal Jeugd Toernooi te mogen organiseren.
Een toernooi waar wij zelf al vele jaren aan deelnemen.

Zondag Mini-Competitie
Voor de mini’s is HBC dit jaar gestart met de zondag mini-competitie. Op zes zondagen wedstrijden
spelen tegen andere mini’s.

AZ Selectiedag
Tijdens de AZ selectiedag waren er weer veel kinderen van alle verenigingen in de buurt op ons
sportpark. AZ gebruikt de AZ Selectiedag om nieuwe talenten te spotten.

Organisatie
Alternatief trainingsschema: Voor de “slechte” dagen is een alternatief trainingsschema opgesteld. Zo
kunnen zoveel mogelijk teams toch nog blijven trainen.
Materiaal: Het materiaalbeleid is herzien.
In veilige handen: Het project in veilige handen is verder vorm gegeven en krijgt veel aandacht.
Bovenal staat dat wij onze kinderen een veilige omgeving willen geven waarin zij kunnen sporten.
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Begeleidersmanual: Om de begeleiders te ondersteunen is een uitgebreide begeleidersmanual
opgesteld.
Scheidsrechters: Voor de werving van scheidsrechters is een aparte actie opgestart. HBC wil graag
nieuwe scheidsrechters opleiden. Vanaf 2015-2016 zullen de F-teams door ouders gefloten worden.

PAUZE
Financieel verslag 2014 – 2015
Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag.

Toelichting opbrengsten 2014-2015
-

Hogere contributie-inkomsten door stijging ledenaantal alsmede stijging van de contributie.
Hogere inkomsten door ING en Aktua Vastgoed. Opbrengsten worden gepresenteerd
exclusief de lasten zoals kleding en reclame-uitingen.
Overige opbrengsten hoger door opleidingsvergoeding Go Ahead Eagles (P. Postma) en
activiteiten van de jeugd (bezoek interlands Nederlands Elftal).

Toelichting kosten 2014-2015
-

Wedstrijdkosten: lagere kosten selectie en verschuiving van toernooikosten naar de
verenigingskosten.
Kosten begeleiding: stijging kosten van trainers met name veroorzaakt binnen de jeugd.
Materialen: hogere kosten door aanschaf kleding jeugd i.v.m. spnsoring ING en aankoop van
ballen e.d.
KNVB: hogere lasten door groter ledenaantal alsmede verhoging van de bijdrage per lid.
Voorts extra kosten door bezoeken interlands Nederlands Elftal.
Verenigingskosten: hoger door verschuiving toernooikosten.
Huur: hoger door indexering huur alsmede additionele aanschaf van doelen.
Voorzieningskosten: reservering ten behoeve van aanleg kunstgras.

H.B.C. behaalt onder aan de streep een positief resultaat. Het complete financiële verslag wordt niet
gepubliceerd maar ligt voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer.

Verslag Kascommissie seizoen 2014-2015
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 2014-2015. Dit verzoek wordt met algemene stemmen door de
vergadering opgevolgd.
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Benoeming Kascommissie
Tijdens de vergadering wordt er ingestemd met de nieuwe kascommissie.
Voorzitter ; F. Duindam
Lid Kascommissie ; J. Heems
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 F. Duindam, voorzitter van de
kascommissie.

Contributieverhoging
Mede als gevolg van de (verwachte) aanleg van een tweede kunstgrasveld zullen de
onderhoudslasten gaan stijgen. Ter dekking van deze extra kostenpost stelt het bestuur de komende
jaren een structurele contributieverhoging van 3% voor aan de leden. Geen van de aanwezigen stemt
tegen, zodat het voorstel wordt aangenomen. Tevens is het bestuur bevoegd, indien het bestuur dit
noodzakelijk acht, incidentele verhogingen in te stellen.

Meerjaren begroting 2015 – 2018
De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd. Eric Cats benoemt nog
specifiek de mogelijke toeslagen voor vrijwilligers/niet-vrijwilligers en selectie/niet-selectie en vraagt
om het openen van de mogelijkheid van deze toeslagenstructuur in verband met het mogelijk
wegvallen van grote inkomstenbronnen in de toekomst. De vergadering stemt hierin toe en geeft
zodoende het bestuur deze vrijheid/permissie. Overigens was de invoering voor een toeslag van
selectieteamspelers al eerder goedgekeurd en is deze toeslag dit jaar ook al doorgevoerd. De vraag om
de begroting te maken op basis van een splitsing tussen selectie versus niet-selectieteams wordt
negatief beantwoord. Het enige verschil zit hem in de salariskosten.

Sponsoring
- Leo Schoonderbeek presenteert de diverse sponsormogelijkheden. Te denken valt aan kleding,
reclameborden, website e.d. Sponsoring is een onmisbare financiële pijler (euro’s of in natura) om
onze verenigingsdoelstellingen te kunnen blijven realiseren. De vereniging is gebaat bij het genereren
van extra inkomsten. De sponsoring moet aansluiten bij de cultuur, normen en waarden van HBC
zoals statutair vastgelegd en moet ook aansluiten bij het beleidsplan (incl. jeugdbeleidsplan). Tevens
gaat sponsoring verder dan enkel “boarding” langs het veld en wil HBC succesvol sponsors werven
en vervolgens behouden.
- De nieuw op te zetten sponsorcommissie dient te bestaan uit minimaal 4 tot 8 personen, die ieder
één/meerdere van de volgende werkzaamheden op zich zou kunnen nemen:
- Relatiebeheer
- Contractbeheer
- Evenementen
- Materialen/kleding
- Communicatie
- Productontwikkeling
- Coördinatie in- en extern
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- Alle huidige sponsoren worden gepresenteerd, teveel om allemaal individueel in deze notulen te
benoemen. Uiteraard zijn wij alle sponsoren (ook de anonieme) zeer erkentelijk en hopen wij nog vele
jaren op hun te kunnen rekenen. Mocht u tot aanschaf van een product overgaan, denkt u dan in
eerste instantie aan onze sponsoren. Zoals eerder genoemd kunt u ze vinden langs de velden en ook
op onze website.
- Helaas hebben ook dit jaar een aantal sponsoren besloten de sponsoring te stoppen. Wij betreuren
maar respecteren uiteraard hun keuze. Aan de andere kant zijn we gelukkig ook in gesprek met een
aantal potentiële nieuwe sponsoren.
- De Pebako (werkzaamheden en onderhoud borden/vlaggen op ons complex) en het websiteteam
(mutaties banners/logo’s) worden bedankt voor hun inzet.
- In de toekomst zien wij graag een maatpakoplossing (tailormade); wat wil de sponsor? Hieruit moet
dan een win/win-situatie onstaan; Voor de sponsor naamsbekendheid op borden, vlaggen, website,
shirts, shorts, narrowcasting, netwerken en/of gebruik maken van onze accommodatie. Voor HBC
uiteraard euro’s of natura. Voor nu gaat de focus op een extra kunstgrasveld.
- Om alle plannen te kunnen verwezenlijken zijn wij op zoek naar extra menskracht voor de
sponsorcommissie als ook naar leden van de projectgroep kunstgras.

Website
- De TV-schermen in de hal en de Toekomst 2 zijn voltooid. Hierop worden de wekelijkse
programma’s/scheidsrechters/velden/kleedkamers geprojecteerd. Tevens worden hierop ook
uitingen van sponsoren laten zien.
- Er wordt dringend gezocht naar versterking van de websitecommissie. Indien u interesse heeft, kunt
u dat kenbaar maken bij onze secretaris of direct bij Frank de Koning, onze webmaster.
- Met uitzondering van zondag 1 blijven de wedstrijdverslagen van de seniorenteams sterk achter.

Vooruitblik 2015 – 2016 (huidige seizoen)
- Het ledenaantal is op dit moment 1.169.
- Wij zijn met de gemeente in gesprek over een tweede/(mogelijk) derde kunstgrasveld.
- Er komt mogelijk een wijziging in de samenwerking met AZ. 1* en 2** verenigingen willen meer
organiseren.
- Wij zullen alert moeten zijn bij het aannemen van nieuwe leden. Om subsidie voor het kunstgras te
ontvangen dient minimaal 50% van de spelende jeugdleden woonachtig te zijn in Heemstede.
- Er wordt hard gewerkt aan een VOG voor alle vrijwilligers.
- Volgend jaar hebben we wellicht 5 A-juniorenteams. Mogelijk gaat deze kolom op zondag
voetballen om de zaterdag te ontlasten. Een bestuursbesluit hierover volgt nog.
- 6 & 7 mei 2016 organiseert HBC een groot internationaal jeugdtoernooi; IJT 2016.

Kandidaat nieuwe bestuursleden
- Danny Burlage heeft al sinds de vorige ALV meegedraaid als jeugdvoorzitter a.i.
- Jan Zwarter jr. ( Algemeen Wedstrijdsecretaris Senioren Zaterdag & Zondag)
- Michel Alders (Sponsoring/PR)
- Leo Schoonderbeek (Jeugdzaken/PR)
- David van der Geest (Tweede Penningmeester)
Tevens neemt John van der Meer als ondersteunend lid de ledenadministratie op zich.
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De vergadering stemt in met het toetreden van bovengenoemde personen tot het bestuur.

Aftreden bestuursleden
Oktober 2015 (niet herkiesbaar)
Ko Rees (o.a. Ledenadministratie, Wedstrijdsecretaris, Spelerspasbeheer, Contributies, Boetes)

Huldiging Ko Rees
Direct na het aangekondigde afscheid van Ko Rees staan wij hier uitgebreid bij stil. Het bestuur
bedankt Ko graag voor zijn tomeloze inzet, tijd en energie die hij sinds 1966 in HBC gestoken heeft,
van Stichting Toto/Lotto tot Ledenadministrateur en van Penningmeester tot Wedstrijdsecretaris. Te
veel om op te noemen. Aangezien Ko al diverse onderscheidingen heeft ontvangen (lid van verdienste
HBC, erelid HBC, Gouden Speld Sportraad, KNVB Speld Toto/Lotto en Koninklijke Orde van Oranje
Nassau) konden wij niet meer doen dan het uitreiken van een mooie bos bloemen en een dinerbon
voor twee. Echter zijn al zijn activiteiten de KNVB ook niet ontgaan en zodoende werd Ko door
KNVB- afgevaardigde Rob Stenacker gehuldigd tot lid van verdienste van de KNVB. Een ontvangen
speld en een oorkonde zijn daar het bewijs van. Ko Rees neemt middels een afscheidsspeech (een
beetje) afstand van HBC. Uiteraard zal hij regelmatig op de club te vinden zijn.

Oktober 2015 (herkiesbaar)
Rob Roomeijer (Voorzitter)
Henk Kinkhouwers (Coördinator Zondag & Coördinator Zaterdag)

Oktober 2016
Bas Paulus (Vice Voorzitter)
Danny Burlage (Jeugdvoorzitter)
Eric Melein (Eerste Penningmeester)
David van der Geest (Tweede Penningmeester)

Benoemen bestuursleden
Oktober 2015
Rob Roomeijer wordt door de vergadering opnieuw verkozen tot voorzitter van HBC voor de periode
van 3 jaar.
Rob Roomeijer (Voorzitter)
Henk Kinkhouwers (Coördinator Zondag & Coördinator Zaterdag )
Jan Zwarter jr. ( Algemeen Wedstrijdsecretaris Senioren Zaterdag & Zondag)
Michel Alders (Sponsoring/PR)
Leo Schoonderbeek (Jeugdzaken/PR)
David van der Geest (Tweede Penningmeester)

Vacatures
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Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers die zich voor HBC willen inzetten. Gezien de groei die
HBC de laatste jaren heeft doorgemaakt, is het beroep dat wij op mensen moeten doen behoorlijk
gestegen en kunnen wij niet alle beschikbare vacatures invullen. Te denken valt aan:
- Bestuurslid vrijwilligersbeleid
- Assistent bestuursleden voor bijv. bestuursdiensten of gastvrouw/gastheer
- Scheidsrechters Senioren (zaterdag en zondag)
- Scheidsrechters Jeugd
- Scheidsrechterscoördinator
- Coördinatoren Jeugdafdeling
- Leiders Jeugdafdeling
- Consul
- Website medewerk(st)ers
- Medewerker digitale Weerklank

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 : Rut Assendelft, Ed Friedel, Ruud Kesselaar en Hans Touw(de laatste drie niet aanwezig)
40 jaar lid : Hugo Baan en Conrad Glorie
50 jaar lid : Theo Gielen en Frans Holdorp
60 jaar lid : Ruud Schouten, Juul van der Veldt en Ton van der Weiden

Rondvraag
- Vraag: Wordt er in 2016 weer het Bokkentoernooi georganiseerd? Antwoord: Ja, de datum staat ook
al vast: 22 mei 2016.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en worden nog een prettige avond
gewenst.
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