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Welkom 
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt door de voorzitter Rob Roomeijer geopend. Bij 
binnenkomst hebben 36 leden de presentielijst getekend. Rob Roomeijer geeft aan dat afgelopen 
zondag (29 oktober) de club 115 jaar bestond. Er zal dan ook een extra consumptie genuttigd kunnen 
worden door de leden die aanwezig zijn bij de vergadering, aangeboden namens het bestuur. 

Afmeldingen 
Mevr. B. Galante / dhr. P. Cavelaars / dhr. D. van der Geest / dhr. L. Holdorp / dhr. J. Kramer / dhr. 
J. van der Meer / dhr. T. van der Meer / dhr. E.B. de Mesquita / dhr. M. Overkleeft / dhr. H. Paulus/ 
dhr. J. van de Putten / dhr. R. Schouten / dhr. H. Teeven / dhr. T. Veenhof / dhr. M. Vissers / dhr. F. 
Westenbroek / dhr. C. ter Wolbeek / dhr. A. Zwarter. 

Ter	Nagedachtenis	
De vergadering staat stil bij het overlijden van de heer G. van Bentem en de heer H. Neeskens.   

Ingekomen	stukken/ingediende	agendapunten 
Er zijn geen ingekomen stukken en door de leden van HBC Voetbal geen agendapunten ingediend 
voor deze ALV.  
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Notulen	van	de	jaarvergadering	voetbal	2016	d.d.	25	oktober	2016. 
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25-10-2016 
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd de samensteller wordt bedankt.  

Verslag	voetbalseizoen	‘16/17																																																																																									
Jan Zwarter presenteert een kort verslag betreffende het voetbalseizoen 2016/2017.	
Hoogtepunten voetbalseizoen 2016/2017: 

- HBC JO19-2 is winnaar geworden van de KNVB-beker. Dit is in de historie van HBC Voetbal 
nog niet eerder voorgekomen. 

- Kampioenschap van HBC Zondag Heren 2 
- Kampioenschap van HBC G1 
- Kampioenschap van HBC JO17-4 
- Kampioenschap van HBC JO12-1 
- Kampioenschap van HBC JO11-5 
- Kampioenschap van HBC JO8-3 
- Kunstgras op het eerste veld 

 
Positieve punten: 

- Groei meisjes en vrouwenafdeling: dit seizoen voor het eerst twee vrouwenteams. 
- Verjonging van de HBC Zondagselectie. Helaas is er net geen periodetitel behaald. 
- Duidelijkheid in de trainingsindelingen en voor het eerst geen afgelastingen van trainingen, 

behalve door sneeuw rond het weekeinde van 11 en 12 februari 2017. 
- Activiteiten één keer in de zes weken op de donderdagavond. Deze avonden worden steeds 

door een ander team of groep georganiseerd. 
- Lezing van Eredivisie-scheidsrechter Dennis Higler. 

 
Verbeterpunten: 

- Opruimen van materialen na trainingen gaat niet naar tevredenheid. 
- Medewerking van de trainers/teammanagers aan de georganiseerde toernooien. 
- Zoeken naar coördinatoren voor elke leeftijdskolom, zodat de communicatie beter gaat. 
- Zoeken naar vrijwilligers voor allerhande taken. 

 
Negatief punt: 

- Discussie over het kunstgras, welke bijna het hele seizoen actueel bleef. 
 
 
Een uitgebreid verslag is gepubliceerd op de HBC-website (svhbc.nl) en enkele papieren exemplaren 
zijn bij Jan Zwarter op te vragen. 
 
Een vraag vanuit de zaal: wat is het plan om vrijwilligers te gaan werven voor allerhande taken? 

Het antwoord hierop: Dit is al in werking gezet door het bestuur van HBC onder aanvoering van Kel 
Koenen. De ouders van de jeugdleden zullen verplicht vrijwilligers taken moeten gaan verrichten. Kel 
zal hier in een later stadium op terug komen. 
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Voetbal	Technische	Zaken																																																																																														
Piet Soomer neemt het wordt en geeft aan dat er vorig jaar twee posities zijn vrijgekomen in het 
bestuur. Piet Soomer heeft de functie van Technisch Zaken op zich genomen. Het doel is om HBC op 
een hoger plan te brengen. Alles voor iedereen binnen de club helder te maken, met name voor de 
selectiespelers. In het beleidsplan stond als doelstelling al 2e klasse. Er is een 3 jaren plan gemaakt:	

Sportieve doelstellingen HBC Zondag 1 (3-jarenplan): 

- Seizoen 2017/2018: promotie 3e klasse 
- Seizoen 2018/2019: handhaving 3e klasse en periodetitel 
- Seizoen 2019/2020: promotie 2e klasse 

Sportieve doelstellingen HBC Zondag 2 (3-jarenplan): 

- Seizoen 2017/2018: handhaving reserve 2e klasse 
- Seizoen 2018/2019: promotie reserve 1e klasse 
- Seizoen 2019/2020: handhaving reserve 1e klasse 

Vraag van Ed Friedel: hoe is er gereageerd vanuit de spelersgroep? Want dit betekent o.a. dat je er niet 
te pas en te on pas op vakantie gegaan kan worden. Piet Soomer antwoord dat 90% het hier mee eens 
is en 10% niet. Piet geeft ook aan dat het bespreekbaar gemaakt moet worden, het op tijd bekend 
maken aan de selectie en hun dan ook verzoeken om een andere periode op vakantie te gaan. 

Er is toch een krapte ontstaan in de selectie, er waren op papier 32 spelers beschikbaat voor het 1e en 
2e, maar door wereldreis, studie en selectiespelers die naar de zaterdagafdeling vertrokken, is er toch 
een krapte in de selectie ontstaan. 

Ed Friedel vraagt of er spelers benaderd zijn en gehaald zijn. Er zijn geen spelers gehaald, wel geeft 
Piet aan dat er met de trainer afgesproken is, dat het anders gaat dan in voor gaande jaren en dan gaat 
het vooral betreffende de vakanties. 

Michel Alders geeft aan dat er heldere doelstellingen zijn (motivatie ten opzichte van vorig jaar). 

Leo Schoonderbeek geeft aan dat de selectie een voorbeeldfunctie heeft voor de jeugd. Hier zijn we het 
allemaal mee eens. Een aantal jeugdleden spelen nu al in de 1e selectie. 

Piet Soomer geeft aan dat er diverse afspraken gemaakt zijn, die ook nagekomen moeten worden. Er 
zal ook een scoutingssysteem gaan komen om het doel te gaan bereiken. Tweede zal mee moeten in de 
doelstellingen van het 1e. Om het 1e op een hoger plan te kunnen krijgen, dan zal het tweede team mee 
moeten groeien en uiteindelijk minimaal 1e klasse gaan voetballen. 

Piet Soomer heeft jarenlang bij het 1e en 2e gekeken en iedere keer was het te slecht, net niet. Hoe 
krijgen we HBC op niveau, hoe houden we onze jeugdspelers? Dit kan onder andere door spelen op 
een hoger niveau en heldere doelstellingen. 

Michel Alders geeft aan dat HBC meer is dan alleen maar het 1e en 2e, er zullen ook heldere afspraken 
gemaakt dienen te worden voor de jeugd/meisjes en het dames voetbal. Jan Zwarter en Erik Bol zijn 
hier al volop mee aan de slag gegaan. Dames 1 is selectieteam geworden, zullen dus ook voorzien 
worden van kleding. 
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Hugo Baan vraagt of de jeugd een rol moet spelen in de uiteindelijk te halen doelstelling. Piet Soomer 
geeft aan dat dat zeker het geval is. Afgelopen seizoen hebben al O17 spelers meegedaan met de O19. 
Er zijn 5 spelers van O19-1 doorgeschoven naar de selectie. 

Piet Soomer gaat verder met zijn betoog en geeft aan dat een trainer mag aangeven of er spelers nodig 
zijn voor een bepaalde positie. Er zal dan gekeken worden of dit mogelijk is en of dit ook haalbaar is. 

Ko Rees geeft aan dat de doelstellingen mooi zijn betreffende zondag 1 en zondag 2, maar er komen 26 
spelers over en hij vraagt zich af waarom er geen 3e team geformeerd wordt. Voor 3 selectieteams heb 
je minimaal 48 spelers nodig. Die zijn nu niet voorhanden. Op het ogenblik is het 3e meer een recreatie 
team dan een prestatiegericht team. Het bestuur en de hoofdtrainer zouden graag een 3e selectieteam 
willen toevoegen. Voor we zo ver zijn en zover gaan komen hangt af van de jeugdspelers )19-1 en 
O19-2. Deze spelers zullen klaargestoomd moeten worden voor selectievoetbal.  

Daan Kuhlman vraagt zich af hoe we de jeugdspelers die nu ook in het 1e en 2e spelen kunnen 
behouden voor de club. Wellicht een fonds oprichten waaruit jeugdspelers die studeren te kunnen 
compenseren aangezien ze niet kunnen werken. Piet geeft aan dat een premiestelsel niet te betalen is 
op dit ogenblik.  

Er ontstaan een dialoog tussen Ed Friedel en Piet Soomer betreffende steeds weer dezelfde punten. 
Vakantie gaan etc. De heer Spann vraagt middels de voorzitter om structuur in de vergadering.  

Piet gaat verder met zijn betoog, Zaterdag 1 is nu een veredeld veteranenteam. Binnen de technisch 
commissie is besproken om de JO19-1 spelers in te passen in de Zaterdag 1.  

Wijziging	Huishoudelijk	Regelement																																																																																	
Vanuit de Sportraad HBC voorgestelde toevoeging binnen “Diverse regelingen” (art. 24 t/m 29) van 
Huishoudelijk Reglement:	

- Wanneer betrokkenen het niet eens zijn met het besluit dat door het bestuur naar aanleiding 
van de melding van geschil/klacht genomen is, is het mogelijk in beroep te gaan bij de 
Sportraad HBC. Dit zal geschieden volgens de “Regeling bezwaar/beroep RKSV HBC, d.d. 13 
december 2016 (gewijzigde versie) 

De wijziging wordt goedgekeurd. 

Vrijwilligersbeleid																																																																																																																							
Kel Koenen behandelt het vrijwilligersbeleid.	

- Aantal vrijwilligers loopt al jaren drastisch terug 
- Werk komt neer op schouders van steeds minder mensen 
- Ook ‘cruciale’ functies belangrijk voor cohesie, samenwerking en communicatie) staan lang 

vacant 
- Verbinden als vereniging 
- Passanten 

Voorstel nieuw vrijwilligersbeleid: 

- Verplichting deeltaken leden/ouders jeugdleden 
• Wedstrijddiensten (za/zo) 
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• Bardiensten (za/zo) 
• Doelen-/veldendiensten (vr/za/zo) 
• Scheidsrechterdiensten (spelende leden vanaf O14) 
• Generieke ondersteuningsdiensten (incidenteel) 

Kleding 
Materialen 
Toernooien/activiteiten 

• 1x jaar/seizoen (vermoedelijk) 
• Vanaf 1 januari 2018 (pilot) / 1 juli 2018 definitief 
• Vrijstelling: alle huidige functionarissen 
• Bij verhindering zelf zorgen voor vervanging (ruilen) 
• Sanctiebeleid: 

1e verzaking = 1(+2 extra) diensten 
2e verzaking = speelverbod 3 maanden 

• Tijdige publicatie 
• Familieregeling (oudste jeugdleden) 
• Administratieve afhandeling via applicatie 
• Beschrijving diensten 

Michel Alders vraagt of dit een voorstel is of dat het al bepaald is. Kel geeft aan dat het al 
bepaald is. Michel vindt wel dat we vrijwilligers moeten laten weten waarom het zo leuk is 
om zo leuk is. 

Sasja prins gaat ervan uit dat het een positief effect zal hebben. 

Ed Friedel stelt dat het een voorstel is, Kel geeft aan dat het een pilot is per 1 januari 2018 en 
dat het 1 juli 2018 definitief ingevoerd gaat worden. Er zal dan ook gehandhaafd gaan 
worden met eventuele sancties. 

Casper Kuhlman geeft aan of er via een mailing of andere communicatiemiddelen duidelijk 
gemaakt kan gaan worden dat het anders niet meer mogelijk is om de organisatie draaiend te 
houden. 

Jos Heems vraagt zich af hoe we het nieuwe vrijwilligersbeleid kunnen gaan communiceren 
naar de leden toe. Kel geeft aan dat vanaf 1 november het al vermeld wordt in de 
aanmeldingsformulieren voor nieuwe leden. Publicatie zal plaatsvinden via de website, 
Tevens is er een aantal maanden gelden al een bijeenkomst geweest betreffende het nieuwe 
te voeren vrijwilligersbeleid. 

Ko Rees vraagt of er nog een leeftijdsgrens aanzit. Kel geeft aan dat dit in principe niet het 
geval is. 

PAUZE 
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Financieel	verslag	seizoen	2016	–	2017	

Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag.  

Toelichting inkomsten 2016-2017 

- Lagere contributie-inkomsten door verschuiving in de mix leden (meer jeugdleden dan 
senioren) 

- Overige inkomsten hoger door: 
• Eigen bijdrage kunstgrasveld in 2015-2016 

Toelichting kosten 2016-2017 

- Wedstrijdkosten: hogere kosten reservering voor trainingskampen 
- Kosten begeleiding: de kosten van trainers zijn gedaald 
- Kosten digitalisering gestegen: investering in hardware en de nieuwe website 
- Huur: hoger door indexering huur alsmede de hogere lasten voor het nieuwe kunstgrasveld 
- Sponsorkosten: hoger door de aanschaf van nieuwe reclameborden t.b.v. het nieuwe 

hoofdveld 

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 hoeveel trainers er op de loonlijst staan, antwoordt Eric met 5 
trainers. Verder zijn er geen vragen over de cijfers.	
	
Verslag	Kascommissie	seizoen	2016-2017 
De Kascommissie verzoekt – middels een schrijven aan de Algemene Ledenvergadering – om naar 
aanleiding van het door haar ingestelde onderzoek over te gaan tot het verlenen van décharge aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid tijdens het seizoen 2016-2017. De leden van de Algemene 
Ledenvergadering gaan akkoord.  

Benoeming	Kascommissie	 
Jos Heems is aftredend als voorzitter, K. Lukkien zal doorschuiven als voorzitter en er wordt 
gevraagd om een nieuw lid en een reserve lid. J. Heems meldt zich weer aan als lid. 

Tijdens de vergadering wordt er ingestemd met de nieuwe kascommissie.  
Voorzitter; K. Lukkien 
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 K. Lukkien, voorzitter van de 
kascommissie.  

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

Ko Rees geeft aan dat de clausules zijn veranderd. In het verleden zou er €25,- boete volgen bij te laat 
betalen. Bovenstaand is bij het bestuur niet bekend. Bestuur zal dit gaan uitzoeken. 

Meerjarig	begroting	2017	–	2020 
De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd. Een korte toelichting: 
Opbrengsten: 

- Contributie: verhoging van structureel 3% 
- Sponsorinkomsten: rekening gehouden met afdracht BTW ad €12.000,- m.i.v. 1 juli 2017 

Kosten 

- Stijging begeleiding door hogere afdracht loonheffing 
- Stijging huurlasten op basis van indexatie 
- Alle overige kosten zijn in lijn met de afgelopen jaren 

Verslag	activiteiten 

- Jeugdwerkgroep activiteiten (JWA) 
- Toernooicommissie (TC) 
- Jeugdweekend commissie (JWC) 

Verslag activiteiten JWA: 

- Het Sinterklaasfeest (mini’s, O8 en O9) 
- Oliebollentoernooi (oliebollen, drinken, lunch) 
- Paastoernooi (drinken, paaseieren en Paashaas) 
- (s)Topevenement 

• Combinatie Goede Doelendag en Bokkentoernooi 

Verslag activiteiten TC: 

- Susan Schoone, Sasja Prins, Martijn den Daas en Inge Keys 
- 30 december 2017 O8-O19 Oliebollentoernooi 
- 13 januari 2018 O12-O15 Nieuwjaarstoernooi 
- 31 maart 2018 O8-O11 Paastoernooi 
- 02 april 2018 O17 t/m O19 “Pass” 
- 09 juni 2018 (s)Top event 

Aandachtspunten: 

- Actieve hulp van de leiders, coaches en trainers m.b.t. het uitnodigen van tegenstanders 
- Aantal commissieleden is aanzienlijk gereduceerd en zonder hulp van vrijwilligers is het voor 

ons niet meer mogelijk een toernooi te organiseren 
- Meer mensen in de commissie. 

Zoals al eerder gezegd, wij kunnen niets organiseren zonder hulp!!! 
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Verslag activiteiten JWC 

- Met ongeveer 85 kinderen – minder deelnemers dan normaal – was het HBC Jeugdweekend 
toch weer een enorm feestje. Een mooi weekend met leuke spellen en veel enthousiaste 
mensen, 

- Waarom minder kinderen dan normaal? 
• Schoolvakanties vielen qua datum onhandig 
• Onduidelijkheid of het wel op de afgesproken datum door kon gaan 
• Bekerwedstrijden in volle hevigheid losgebarsten 

- Volgend jaar (35e editie) kijkt JWC naar alternatieve data 

De organisatie van het Jeugdweekend is niet zo gelopen als gewenst. Op 14 november 2017 zal er een 
evaluatie plaatsvinden. Het verzetten van de wedstrijd van het 1e was geen optie. 

Sponsoring	Communicatie	&	PR																																																																																			
Kel Koenen geeft de diverse communicatiemiddelen aan binnen HBC Voetbal	

- Nieuwe website: www.svhbc.nl 
• Primair communicatiekanaal 
• Centralisatie content 

- Facebook: https://www.facebook.com/rksvHBC 
• Interactief platform 
• Campagnes 

- Twitter – https://twitter.com/HBCjeugd 
• Pushberichten voetbal.nl-app 

- Flickr – https://www.flickr.com/photos/151401055@N04/albums 
• Complete digitale foto-album 

Daarnaast maken we binnen HBC gebruik van diverse app en andere programma’s 

- Sportlink 
• Trainingsmodule 

- App wedstrijdzaken 
- App Voetbal.nl 
- Arbitrage Online 

• Scheidsrechterplanning 
• Vrijwilligersplanning 

- Uitbreiding WiFi 
• Dit is in de toekomst zeker nodig omdat er nu te weinig mogelijkheden zijn voor WiFi of 

alleen dure oplossingen (Ziggo) 
- Narrowcasting 

 

Sponsoring: 

- De sponsorcommissie Michel Alders en Leo Schoonderbeek zijn het afgelopen jaar druk bezig 
geweest met het werven van sponsoren. Er is een vernieuwde overeenkomst gesloten met 
Aktua Vastgoed als hoofdsponsor. De heren zijn ook druk geweest met de pitch voor de ING 



 Notulen	Algemene	Ledenvergadering		
Dinsdag	31	oktober	2017	

 

 	

Pagina	9	

	

	 	

die uiteindelijk ook gehonoreerd is. Naast de inkomsten van de ING zijn er ook 
verplichtingen naar deze sponsor toe. We zijn als HBC blij met alle sponsoren van groot naar 
klein en door de vele sponsoren en de hogere inkomsten zijn we wel BTW-plichtig. De 
sponsorcommissie bewaakt de contracten en onderhoud de contacten met de sponsoren. We 
doen het met z’n allen en zullen het in de toekomst ook met z’n allen moeten doen. Kel 
Koenen is binnen het bestuur portefeuillehouder. 

Kandidaat	nieuwe	bestuursleden	

- Er zijn geen aftredende bestuursleden 
- De heren Léon Bakker en Piet Soomer hebben de wens uitgesproken om nog één jaar op ad-

interim-basis hun functies te willen vervullen. 

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 Veenhof, Onno Heems, Leo Holdorp, Aad Zwarter en Caspar Kuhlmann 
40 jaar lid: Nico van Asdonk, Paulus Poederbach en Eric van Bergen 
60 jaar lid: Frans Duindam 

Rondvraag	

- Vraag: Ko Rees geeft aan dat hij het jammer vindt dat niet alle jubilarissen zijn op komen 
dagen. Een aantal jubilarissen hebben zich afgemeld een aantal niet. De onderscheidingen 
zullen zo snel mogelijk uitgereikt gaan worden. 

- Vraag: Ton Vinken vraagt of er sancties zijn bij het niet opkomen van verplichte bardiensten. 
Heeft dit als vaste barmedewerker mee gemaakt. Henk Kinkhouwers geeft antwoordt op de 
vraag: een groot aantal van de spelers van de O19-2 moesten werken. Een aantal zijn ook nog 
onder de 18. Henk gaat contact met ze opnemen. 

- Vraag: Mogen leden onder de 18 achter de bar (Susan Schoone). Vanaf 16 jaar mogen ze 
achter de bar/keuken staan, NOC/NSF. Echter, ze mogen geen bier schenken. Dit pas vanaf 
18 jaar. 

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


