Notulen Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 25 oktober 2016

Agenda
Welkom
Afmeldingen
Ter Nagedachtenis
Ingekomen stukken/ingediende agendapunten
Notulen jaarvergadering voetbal d.d. 27-10-2015
Jaarverslag Senioren 2015-2016
Jaarverslag Jeugd 2015-2016
Financieel verslag seizoen 2015-2016
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
PAUZE
Contributie
Meerjarige begroting 2016-2019
Sponsoring
Communicatie/PR
Vooruitblik seizoen 2016-2017 / Een nieuwe structuur
Kandidaat-bestuurslid
Aftreden en Benoeming bestuursleden
Vacatures; Bestuurslid Secretaris, bestuurslid Technische Zaken
Huldigingen/ Bedankingen leden rksv HBC Voetbal
Rondvraag
Sluiting

Welkom
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt door de voorzitter Rob Roomeijer geopend. Bij
binnenkomst hebben 34 leden de presentielijst getekend. De voorzitter geeft hierbij aan dat de
ontwikkelingen omtrent het kunstgras nauwlettend worden gevolgd en HBC zich vooralsnog schaart
achter de visie van de KNVB en verdere stappen af laat hangen van de resultaten die uit het
onderzoek van RIVM naar voren zullen komen.

Afmeldingen
Coen ter Wolbeek / Frank de Koning / Dirk de Graaf / Jan Kramer / Ruud Schouten / Ton van der
Meer / John van der Meer / Henk Kinkhouwers / Michel Alders / Ruud Kroese / Ed Friedel / Hans
Paulus / Steef van Loon / Sven Roomeijer / Hermi Burlage.

Ter Nagedachtenis
De vergadering staat stil bij het overlijden van Leo Voulon.

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.
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Notulen jaarvergadering d.d. 27-10-2015
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27-102015. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

Jaarverslag Senioren 2015-2016
Jan Zwarter present een samenvatting van een jaarverslag van de Senioren
-

Het vlaggenschip Zondag 1 is helaas niet gepromoveerd. Het team eindigde als tweede in de
competitie en moest in de nacompetitie in VVH/Velserbroek zijn meerdere erkennen.
Zondag 2 is na een seizoen vol met pech, helaas gedegradeerd naar de Zondag Reserve Derde
Klasse.
Zaterdag Heren 1 eindigde als elfde in de competitie.
Dames Zondag 1 had veel verre uitwedstrijden af te werken en eindigde op een respectabele
zevende plaats.
Het G-team speelde een najaar- en voorjaarscompetitie . In de voorjaarscompetitie gaat het om
de resultaten en daarin werd het team tweede.
Verder deed Heren Zaterdag 2 lang mee om de bovenste plaats, maar eindigde het team
helaas als tweede.
Het hele jonge Zondag Heren 4 eindigde helaas als laatste.
HBC Voetbal is blij met de scheidsrechters die week in week uit de wedstrijden tot een goed
eind proberen te leiden, maar een zorg is toch wel de gemiddelde leeftijd van deze mensen en
dat er geenscheidsrechters bijgekomen zijn.

Een uitgebreid verslag is gepubliceerd op de website (www.svhbc.nl) en enkele papieren exemplaren
zijn bij Jan Zwarter op te vragen.
Een vraag vanuit de zaal: Wat is er gedaan met de aangeboden hulp van de Haarlemse
Scheidsrechtersvereniging? Zij zijn immers ook bij HBC Voetbal geweest.
Het antwoord hierop: Door alle extra beslommeringen die erbij gekomen zijn, is daar helaas niets mee
gebeurd.

Jaarverslag Jeugd 2015-2016
Danny Burlage geeft een presentatie van het Jaarverslag Jeugd 2015-2016.
Allereerst benoemt Danny een aantal gebeurtenissen, zowel positief als negatief, die gedurende het
afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden o.a.:
-

Het spelen van de mini’s op zondag.
De samenwerking met de Haarlemse scheidsrechters.
Het verder uitrollen van het project “In Veilige Handen”
Het incident bij het Oliebollentoernooi.
Aantreden van Erik Bol als Technisch Coördinator Jeugd.
De verdere groei in en ontwikkeling van het Meisjesvoetbal.
De organisatie van het IJT Toernooi 2016.
Verdubbeling van de kunstgrascapaciteit.
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-

De onduidelijkheid in het aannamebeleid van nieuwe leden.
Het Jeugdweekend als afsluiter van het seizoen.

Het aantal jeugdleden is ten opzichte van 2015/2016 met 5 gedaald. Opvallend detail: Het aantal
jongens daalde van 575 naar 550, terwijl het aantal meisjes met 25% steeg van 79 naar 99!
De vrijwilligers award is toegekend aan de gehele toernooicommissie terwijl de inspanningen
voor HBC Voetbal door Margreet Pulatu werden beloond met de stimulering award.
Materialen:
-

Er bestaat een relatie tussen trainingsschema – veldindeling en materiaalgebruik
Circuitmodel (efficiëntere inzet materialen)
Meer sprake van waar mogelijk samendoen
Intensiever gebruik van het nieuwe veld (minder ballen kwijt)
Uniforme manier van materiaalopslag (16 rolkooien)
Afgelopen seizoen slechts 1 slechte levering derbystar
Kleding verstrekt middels bruikleenovereenkomsten.

Voor komend seizoen staan de volgende toernooien gepland:
-

Oliebollentoernooi (alleen HBC teams); woensdag 28 december 2016
Nieuwjaarstoernooi JO12 – JO15 en MO 13; vrijdag 6 januari 2017
Paastoernooi JO9 – JO 11 en MO 11; zaterdag 15 april 2017
Paastoernooi JO17 – JO 19 en MO17; maandag 17 april 2017
Goede Doelen Dag (alleen HBC-teams); zaterdag 20 mei 2017

Een korte terugblik op het IJT Toernooi 2016:
-

42 teams
8 landen
750 deelnemers
3 slaaplocaties (Stay Okay, Fort Penningsveer en NH Hotel Heemskerk)
Bezoek Amsterdam Arena
Unieke samenwerking met RCH
Met liefde van de Vriendenclub

Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld door wie een lid geschorst dan wel geroyeerd kan worden.
Het antwoord hierop is dat het bestuur een lid kan schorsen voor een bepaalde tijd maar het
royeren van een lid tijdens een ALV dient plaats te vinden.

Financieel verslag seizoen 2015 – 2016
Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag.

Toelichting opbrengsten 2015-2016
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-

Hogere contributie-inkomsten door stijging ledenaantal, verhoging van de contributie en de
invoering van een selectietoeslag bij de jeugdteams.
Overige inkomsten hoger door Eigen bijdrage kunstgrasveld en eenmalige opbrengsten uit
het IJT Toernooi.

Toelichting kosten 2015-2016
-

Wedstrijdkosten: hogere kosten door het organiseren van eigen toernooien voor elke kolom
alsmede het IJT Toernooi.
Kosten begeleiding: de kosten van trainers over de gehele breedte binnen de vereniging zijn
stabiel gebleven.
Materialen: hogere kosten door aanschaf kleding voor de zondagselectie en vervanging van
bestaande sponsorkleding (geen saldering van opbrengsten en kosten).
KNVB: hogere lasten door enerzijds een groter ledenaantal en anderzijds een verhoging van
de bijdrage per lid.
Huur: hoger door indexering huur.
Voorzieningskosten: reservering ten behoeve van de verstrekte lening aan de Stichting ad €
55.000 en voorziening debiteuren ad € 1.125.

HBC Voetbal 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.
Op de vanuit de zaal gestelde vraag hoe groot het percentage niet-betalende leden is, geeft het bestuur
aan dat dit marginaal is. Tevens geeft het bestuur aan dat tijdens de komende ronde van aanmaningen
ook de selectietoeslag wordt gefactureerd. Het bestuur verwacht hieruit maximaal binnen te kunnen
halen.

Verslag Kascommissie seizoen 2015-2016
De Kascommissie vraagt middels een vooropgestelde brief aan de vergadering, naar aanleiding van
het door haar ingestelde onderzoek, om over te gaan tot dechargeverlening aan het bestuur voor het
gevoerde beleid tijdens het seizoen 2015-2016. Dit verzoek wordt met algemene stemmen door de
vergadering opgevolgd.

Benoeming Kascommissie
Tijdens de vergadering wordt er ingestemd met de nieuwe kascommissie.
Voorzitter: J. Heems
Lid Kascommissie: K. Lukkien
Reserve lid: geen
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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 J. Heems, voorzitter van de
kascommissie.

PAUZE
Contributieverhoging
Conform het besluit in de ALV van 2015 stelt het bestuur voor de komende jaren de structurele
contributieverhoging van 3% per jaar te handhaven. Geen van de aanwezigen stemt tegen, zodat het
voorstel wordt aangenomen.

Meerjarig begroting 2016 – 2019
De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd. Een korte toelichting:
Opbrengsten:
-

Contributie: verhoging van structureel 3%
Sponsorinkomsten: rekening gehouden met einde contract ING en Aktua Vastgoed op het
einde van seizoen 2016-2017
Nieuw contract Aktua Vastgoed t.b.v. hoofdveld is meegenomen in de begroting (looptijd 3
jaar) ingang 2016-2017

Kosten
-

Lichte stijging begeleiding per jaar, indexatie gelijk aan stijging contributie
Stijging huurlasten door aanschaf kunstgras en alsmede jaarlijkse indexatie
Overige kosten 2016-2017 betreft kosten ter vervanging van de sponsorborden langs het
hoofdveld

Sponsoring
Leo Schoonderbeek verzorgt de presentatie over sponsoring. Allereerst benoemt hij de vele soorten
sponsors (of partners) die er bestaan. Denk hierbij o.a. aan:
-

Trouwe, nieuwe, grote, vrienden, kleding
Middenstand
Landelijke bedrijven
Natura
Samenwerkende

Belangrijk hierbij zijn de volgende 2 vragen: Wat kan HBC Voetbal voor de sponsoren betekenen en
wat kan de sponsor voor HBC Voetbal betekenen?
Terugblik – verantwoording
-

i.s.m. Stichting en Pebako en Letterop vernieuwen borden Hoofdveld
Mede daarvoor alle sponsoren persoonlijk benaderd
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-

Duidelijke “op maat” afspraken voor het nieuwe seizoen
Duidelijke input penningmeester
Sponsordocumenten HBC SharePoint (Cloud)
En…….. de 2017-2020 ING Pitch

Vooruitblik –uitdagingen
Momenteel onderzoekt Sponsorzaken een antwoord op de vragen “Wie zijn wij van HBC Voetbal
dan?” en “Waar staat HBC Voetbal voor?” Wij willen graag meer zijn dan zo maar een
voetbalvereniging….. Het sportpark is hierbij een ontmoetingsplaats voor sporters, kijkers, praters
en…. veel meer. Vervolgens bespreekt Leo de vierhoofdlijnen waarlangs beiden kunnen ontwikkelen:
-

de MAATSCHAPPELIJKE vereniging
de DUURZAME vereniging
de LEUKSTE vereniging
de LERENDE vereniging

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 contactpersonen voor sponsoring binnen HBC Voetbal zijn Michel Alders en Leo Schoonderbeek,
te bereiken via sponsoring@svhbc.nl.

Communicatie/PR
Frank de Koning en Jan Kramer zijn gestopt. Kel Koenen neemt deze rollen op zich (digitale
weerklank en nieuwsbrief). Hierbij geeft Kel aan dat er een nieuwe website (qua structuur & beheer)
zal komen alsmede een nieuwe vorm van de digitale Weerklank. Er zal gewerkt gaan worden met
gerichte Facebookadvertenties om onder andere een jeugdoffensief op basisscholen te starten. Tevens
is er nog ruimte voor goede ideeën.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het schitterende initiatieven zijn voor groei, maar is daar ruimte
voor? Ruimte is er zeker bij de senioren op de zondag, op zaterdag wordt dat veel lastiger. De
gedachte is misschien meer jeugd naar de zondag te verplaatsen. Ko Rees geeft aan dat mocht Kel met
vragen zitten, hij altijd bij hem kan aankloppen. Tevens hadden wij op passende wijze afscheid willen
nemen van Frank de Koning, echter is hij verhinderd vanavond. Ruimte voor een gesprek tussen hem
en leden van het bestuur behoort zeker nog tot de mogelijkheden.

Vooruitblik 2016 – 2017/ Een nieuwe structuur
Tijdens het seizoen 2015-2016 is er een groep “verontruste” HBC-ers opgestaan welke wij onder de
naam “Commissie Bakker” willen benoemen. Deze groep bestaat uit een groep van 8 zowel spelende
als niet-spelende leden. Deze commissie is een aantal keren met een delegatie vanuit het bestuur in
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gesprek gegaan en mede hieruit resulteert een nieuwe structuur die het bestuur voor ogen heeft. Het
bestuur zal hierbij worden teruggebracht naar zeven bestuursfuncties waarbij momenteel de functie
van Secretaris en Technische zaken niet is ingevuld. In deze nieuwe structuur komt de
jeugdcommissie en zal onder verschillende disciplines komen te vallen. Er ontstaat vervolgens een
discussie over een mogelijke versnippering die door Klaas Lukkien en Jan Zwarter wordt ontkracht.
Voor vele aanwezigen komt deze verandering als een verrassing en klinkt deze verontrustend. Het
uitgangspunt is dat deze verandering leidt tot verbetering met een evaluatie aan het eind van het
kalenderjaar. De vergadering gaat uiteindelijk akkoord met de nieuwe structuur die er in hoofdlijnen
als volgt uit komt te zien.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

VOORZITTER (vergaderorde, vergaderdiscipline, externe communicatie, representativiteit
HBC-afdeling Voetbal (ook naar AZ & Telstar), contactpersoon Gemeente,
Sportraad/Omnivereniging & Stichting)
SECRETARIS (Secretariële functies bestuursvergaderingen, secretariële functies (B)ALV,
contacten met o.a. KNVB, Beheer van Sportlink, VOG-beleid, Archief. De secretaris wordt
bijgestaan door de Secretaris Jeugd.
PENNINGMEESTER (Financials(basisadministratie), contributies, boetes, ledenadministratie,
arbeidscontracten. De penningmeester wordt bijgestaan door de tweede penningmeester.
WEDSTRIJDZAKEN (planning wedstrijden/toernooien/trainingen, veld – en
kleedkamerindelingen, wedstrijddiensten, scheidsrechterszaken, tuchtzaken, spelerspassen,
sleutels, spelregelbewijzen, communicatie met Pebako & leverancierscontracten, planning
toernooien. De verantwoordelijke wordt bijgestaan door facility jeugd, facility senioren &
technisch coördinator overige jeugdteams.
PROJECT & VRIJWILLIGERS (toernooien jeugd, jeugdactiviteiten (JWA), jeugdweekend
(JWC), coördinatie vrijwilligers, kantinediensten, in veilige handen, leverancierscontracten.)
TECHNISCHE ZAKEN ((voetbaltechnisch beleid, trainers en jeugdtrainers, teamleiders,
coördinatoren, teamindelingen, medische staf, materialen & kleding)
COMMUNICATIE (externe en interne communicatie, websitebeheer, narrowcasting,
sponsoring, PR, vriendenclub)

Kandidaat nieuwe bestuursleden
-

Kel Koenen

De vergadering stemt in met het toetreden van bovengenoemd persoon tot het bestuur.

Afgetreden bestuursleden
-

Danny Burlage
David van der Geest
Michel Alders
Hans Paulus
Bas Paulus
Leo Schoonderbeek
Erwin Eeken
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Nieuwe bestuurssamenstelling (m.i.v. ALV)
-

Rob Roomeijer
Eric Melein
Jan Zwarter
Henk Kinkhouwers
Kel Koenen

Vacatures
-

Bestuurslid Technische Zaken
Bestuurslid Secretaris

Erwin Eeken blijft voor de korte termijn nog in functie, daarna volgt communicatie hoe het
secretariaat verder gaat, zowel naar de KNVB als binnen de vereniging.

Huldiging Philip van Soest/Gerard van der Geest
Eric Cats neemt het woord namens de HBC Sportraad. Na een mooi epistel ontvangt Philip de
bronzen HBC Sportraadspeld. Bijna 25 jaar als is Philip scheidsrechter binnen HBC voor minimaal 1
maar vaak meerdere wedstrijden in een weekend.
Onze voorzitter benoemt vervolgens Gerard van der Geest als Lid van Verdienste van HBC voor al
zijn werkzaamheden en inspanningen die hij bij de Pebako heeft geleverd en hoopt dat hij nog lang
aan HBC verbonden zal zijn.

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 : Ton Schouten, Frank Terpstra, André Toledo en Coen ter Wolbeek
40 jaar lid : Bjorn Roomeijer en Erwin Eeken
50 jaar lid : Abe de Groot
60 jaar lid : Jos van Wieringen en Piet van Altena
Een speciale vermelding is er voor Arie van Bergen. Hij is al 70 jaar aaneengesloten lid van de
verenging en zal daarvoor thuis in het zonnetje gezet worden

Rondvraag
-

-

Vraag: Rondom het beleid; Gaan we alles wat we aan ING offreren ook daadwerkelijk
uitvoeren? Antwoord: Alle plannen die genoemd staan, worden al gedaan of zijn serieus om
in de toekomst te doen. Het volgsysteem is er bijvoorbeeld al, maar kan zeker beter
(afhankelijk van budget).
Vraag: Krijgt Jan Kramer nog een bedankje voor al zijn inzet en inspanningen? Antwoord: Ja,
Daar gaan wij voor zorgen.
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-

-

Vraag: Gezien de drastische afname van het aantal vrijwilligers waardoor het steeds
moeilijker wordt om werkzaamheden verricht te krijgen wordt geopperd om bijvoorbeeld
bestuursdiensten in te vullen zoals nu ook al kantinediensten worden gedraaid door leden.
Gastheer en gastvrouw wordt ook al bij de jeugd (ouders) gevraagd. Antwoord: Het bestuur
neemt dit beraad.
Vraag: Waarom zijn er geen ledenkaarten meer. Nu krijg ik bij bepaalde winkels geen korting
meer? Antwoord: Dit is gedaan om praktische redenen. Om op het sportpark te komen is de
kaart niet meer nodig. Tevens is het gedaan uit kostenoverwegingen. Het bestuursbesluit is
genomen voor dit seizoen en kan voor volgend seizoen worden teruggedraaid.

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