
 Notulen	Algemene	Ledenvergadering		
Dinsdag	30	oktober	2018	

 

 	

Pagina	1	

	

	 	

Agenda	
Welkom  
Afmeldingen  
Ter Nagedachtenis  
Ingekomen stukken/ingediende agendapunten 
Notulen Algemene Ledenvergadering HBC-voetbal 2017 
Verslag voetbaljaar 2017/2018 
Voetbal Technische Zaken 
 
Pauze 
 
Financieel verslag seizoen 2017-2018  
Verslag Kascommissie 
Benoeming kascommissie 
Meerjarenbegroting 2018-2021 
Contributie 
Verslag Activiteiten  
Verslag Communicatie & PR 
Aftreden en benoeming bestuursleden  
Huldigingen  
Rondvraag 
Sluiting  
 
Welkom 
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt door voorzitter Rob Roomeijer geopend. Rob 
Roomeijer’ heet eenieder welkom bij de 116e Algemene Ledenvergadering en hoopt dat we een 
zinvolle vergadering zullen hebben met de aanwezige leden. Bij binnenkomst hebben 26 leden de 
presentielijst getekend. 

Afmeldingen 
Dhr. J. Kramer/ Dhr. P. van Altena/ Dhr. C. Visser/ Dhr. J. van der Meer/ Dhr. J. Heems/ Dhr. D. 
van der Geest/ Dhr. M. Lukkien. 

Ter	Nagedachtenis	
De vergadering staat stil bij het overlijden van de heer R. Zwaneveld, de heer P. Tienstra en de heer J. 
Duivenvoorden. 

Zonder de andere heren te kort te doen neemt Rob Roomeijer als voorzitter het woord en geeft aan dat 
het verlies van René Zwaneveld nog iedere dag voelbaar is.   

Huldiging Klaas Lukkien door Jacques Stoppelenburg van de NKS 

Klaas Lukkien is voor zijn vele werkzaamheden bij HBC (25 jaar) gehuldigd met de zilverenspeld van 
de NKS. Deze speld werd uitgereikt door de heer Jacques Stoppelenburg van de NKS. De heer 
Stoppelenburg gaf aan dat Klaas sinds hij lid geworden is van HBC, wedstrijdsecretaris is geworden 
in 1993. Naast deze werkzaamheden is Klaas een groot aantal jaren speaker geweest bij het 
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Jeugdweekend en was hij onderdeel van het jeugdbestuur/commissie. Klaas namens HBC 
gefeliciteerd met deze mijlpaal en ga zo door.  

Ingekomen	stukken/ingediende	agendapunten 
Er zijn geen ingekomen stukken en door de leden van HBC Voetbal geen agendapunten ingediend 
voor deze ALV.  

Notulen	van	de	jaarvergadering	voetbal	2017	d.d.	31	oktober	2017. 
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 31 oktober 
2017.  De notulen worden door de vergadering goedgekeurd de samensteller wordt bedankt.  

Verslag	voetbalseizoen	‘17/18																																																																																									
Jan Zwarter presenteert een kort verslag over het voetbalseizoen 2017/2018.	
Hoogtepunten voetbalseizoen 2017/2018: 

- Kampioenschap van HBC Zondag Heren 1 
- Kampioenschap van HBC Zaterdag 45+ 1 
- Het bereiken van de halve finale van de KNVB-beker door HBC JO19-2 
- Het Nieuwjaarstoernooi met 102 deelnemende teams 
- Het G-voetbal toernooi 
- HBC Zondag Heren 1 winnaar Heemstede-Cup 
- Najaarskampioen HBC JO11-4 
- Najaarskampioen HBC JO12-3 
- Najaarskampioen HBC JO17-2 
- Najaarskampioen HBC G1 
- Voorjaarskampioen HBC MO11-1 
- Voorjaarskampioen HBC MO17-1 
- Voorjaarskampioen HBC JO19-1 
- Promotie HBC JO17-1 naar de Hoofdklasse 

 
Positieve punten: 

- HBC Jeugdweekend is goed verlopen. 
- Coördinatoren gevonden voor elke leeftijdskolom. 

 
Verbeterpunten: 

- Inschrijven van alle teams voor de beker. Dat is al in gang gezet. 
- De website als officieel orgaan van HBC te zien. Deze moet beter gelezen en gebruikt worden. 
- Beter omgaan met de materialen. 
- Vinden van leden van de toernooicommissie. 
- Vinden van aanvulling/uitbreiding G-voetbal. 

 
Negatief punt: 

- Het niet-opkomen van HBC-teams bij de door HBC georganiseerde toernooien. 
 
 
Een uitgebreid verslag is gepubliceerd op de HBC-website (svhbc.nl). 
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Voetbal	Technische	Zaken																																																																																														
Piet Soomer neemt het woord en geeft aan dat het doel is om HBC op een hoger plan te brengen. 
Hieronder volgt een routemap naar de 2e klasse HBC Zondag Heren 1.	

Ambitie HBC: 

- 3-jarenplan om de doelstellingen te bereiken 
- Seizoen 2017/2018: promotie 3e klasse West 1 KNVB 
- Seizoen 2018/2019: handhaving en periodetitel 
- Seizoen 2019/2020: promotie 2e klasse West 1 KNVB 

Uitgangspunten per seizoen: 

- Creëren van een gezond platform om te presteren 
- Kwalitatieve verbetering van de selectie 
- Verbreding van de totale selectie 
- Behoud van de huidige selectie 
- Gerichte versterking per linie, zonder afbreuk den aan doorstroming eigen (jeugd-) spelers 
- Sportieve uitdaging Heren 2: promotie reserve 1e klasse 
- Verhogen van de teamspirit 

Gerealiseerd seizoen 2017/2018: 

- Kampioenschap 4e klasse en promotie naar 3e klasse West 1 
- Handhaving HBC Zondag Heren 2 
- Doorstroming eigen jeugd 
- Drie versterkingen: Steve Olfers, Bram Verhage en Luke Vahle 

Plannen seizoen 2018/2019: 

- Realisatie derde selectieteam: Zondag Heren 3 
- Nieuwe hoofdtrainer: Jasper Ketting, assistent-trainer Steve Olfers en trainer Zondag 

Heren 2 Steef van Loon 
- Doelstellingen Zondag Heren 1: 1e vijf op de ranglijst, periodetitel en minimaal 2e 

ronde Districtsbeker 
- Trainingskamp in zomer en winter 
- Deelname O23-Cup 
- Gerichte scouting op diverse posities 
- Kwalitatieve Trainingsstof 
- Persoonlijke begeleiding spelers 

Vraag van Ed Friedel: als de trainer aangeeft dat hij er vijf spelers bij wil hebben en deze niet te vinden 
zijn in de eigen jeugd. Hoe worden de vijf versterkingen dan gevonden? Piet Soomer geeft aan dat de 
scouting wordt gedaan door Otto Berendrecht, komt via Voetbal in Haarlem en is trainer van HBC 
JO16-1. Otto geeft tips en maakt ook een verslag van wat hij waargenomen heeft. Piet Soomer en de 
hoofdtrainer (Jasper Ketting) gaan dan in gesprek en gaan dan zelf deze speler bekijken. 
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Ed Friedel geeft aan dat spelers die gehaald worden, niet voor niks komen. Piet Soomer geeft aan dat 
de promotie naar de 3e klasse heeft geholpen om de stap naar HBC te maken, ook onze mooie 
accommodatie en de trainingskampen die we organiseren hebben goede invloed op de nieuwe spelers 
en niet vergeten de nieuwe hoofdtrainer Jasper Ketting. Piet Soomer heeft met 14 spelers contact 
gehad. 

Ed Friedel geeft aan dat hij van een betrouwbaar persoon binnen de club heeft vernomen dat er door 
derden spelers betaald worden. Zijn vraag is: weet het bestuur hiervan? Piet Soomer vraagt aan Ed 
Friedel van wie hij dit heeft. Ed Friedel wil dit niet kenbaar maken aangezien hij geen antwoordt krijgt 
op zijn vraag en stelt de vraag opnieuw. Eric Cats vraagt of Ed Friedel zelf met Piet Soomer om tafel 
wil gaan zitten en of deze vraag in het belang is van de vergadering. Piet Soomer geeft aan dat 
betalingen aan spelers niet bekend is binnen het bestuur. Steve Olfers staat op de loonlijst als trainer 
en dit is goedgekeurd door de KNVB. 

PAUZE 
Financieel	verslag	seizoen	2017	–	2018	

Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag.  

Toelichting inkomsten seizoen 2017-2018 

- Hogere inkomsten contributie door: 

- Hoger ledenaantal  
- Verschuiving in de mix van leden 
- Indexatie contributie 

- Hogere inkomsten sponsoring door afsluiten nieuwe contracten 

- Overige inkomsten lager door: 

- Lagere rente-inkomsten 
- Donaties kunstgrasveld 2016/2017 
- Retour ontvangst IJT-toernooi 2016/2017 

Toelichting kosten seizoen 2017/2018 

- Hogere kosten begeleiding: 
- Hogere loonheffingskosten 
- Uitbreiding staf 

- Hogere kosten materialen: 
- Reservering voor aanschaf kleding 
- Aanschaf kleding i.v.m. hoofdsponsoring ING (selectie) 

- Kosten digitalisering: 
- Kosten lager door aanschaf laptop en tablets in 2016/2017 

- Sponsorkosten: 
- Lager door aanschaf reclameborden in 2016/2017 

- Algemene kosten: 
- Additionele kosten kampioenschap Zondag 1 
- Gebruik koelkast bestuurskamer 



 Notulen	Algemene	Ledenvergadering		
Dinsdag	30	oktober	2018	

 

 	

Pagina	5	

	

	 	

- Kosten organisatie toernooien 
- Kosten administratie-Club Collect/ arbitrage Online 

 
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. 

Ko Rees geeft aan dat hij het een knap overzicht vindt, maar hij mist het balansoverzicht. Eric Melein 
heeft deze niet bij zich en zal Ko Rees de balans doen toekomen. Eric Melein geeft aan dat hij de 
balans bij de volgende Algemene Ledenvergadering zal opnemen in het overzicht.	
	
Verslag	Kascommissie	seizoen	2017-2018 
De Kascommissie verzoekt – met 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 2017-2018. De leden van de Algemene 
Ledenvergadering gaan akkoord.  

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

Tijdens de vergadering wordt er ingestemd met de nieuwe kascommissie.  
Voorzitter: J. Heems 
Lid Kascommissie: K. Rees 
Reserve lid: K. Lukkien 

Toelichting	Meerjarenbegroting	2018	–	2021 
De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd. Een korte toelichting: 
Inkomsten: 

- Contributie 2018/2019 indexatie van 3% 
- Sponsorinkomsten op niveau te houden 

Uitgave: 

- Kosten begeleiding zullen verder stijgen door uitbreiding staf 
- Wedstrijdkosten dalen door lagere kosten trainingskamp 
- Verenigingskosten en algemene kosten moeten dalen door lagere toernooikosten, lager 

gebruik in de bestuurskamer, portokosten e.d. 
- Huurstijging door indexatie 2% en verhoging btw naar 9% 

Ed Friedel vraagt of alleen Zondag 1 mee gaat op het trainingskamp of de gehele selectie? Piet Soomer 
geeft aan dat de HBC 1, HBC 2 en HBC 3 en staf, in augustus op trainingskamp zijn geweest op 
Papendal. In januari 2019 zal alleen de Zondag 1 selectie en staf naar Albufeira in Portugal afreizen. 
De selectie is hiervan op de hoogte. Dit is aan het begin van het seizoen medegedeeld. 

Erwin Eeken vraagt zich af hoe Club Collect loopt, hij heeft nog geen contributienota ontvangen. Hij is 
niet spelend lid. Kel Koenen geeft aan dat de factuur nog komt. Eerst zijn de contributies eruit gegaan. 
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Eric Cats vraagt of er rekening is gehouden met de btw op sponsoring. Eric Melein geeft aan dat de 
bedragen die opgenomen zijn, nettobedragen betreffen. 

Ko Rees geeft aan dat er niet-spelende leden zijn die verdeeld zijn in verenigingsleden en KNVB 
leden. Zijn vraag is: krijgen deze leden een brief van de vereniging? Niet-spelende leden ontvangen 
een factuur voor een bedrag van €105,-. Verenigingsleden en vrijwilligers/donateurs ontvangen een 
brief van de vereniging en kunnen een bijdrage doen naar eigen inzicht. 

De heer Jacq Spann vraagt of er nog response is geweest op de vorige brief waarin werd gevraagd om 
een bijdrage te doen naar eigen inzicht. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van iets onder de €1.000,-. 

In het verleden stuurde Ko Rees altijd een brief met daarin een bedankje voor het afgelopen seizoen en 
de vraag of ze het komende seizoen weer actief willen zijn en of ze wederom een donatie wilde doen. 
Dit bracht gemiddeld zo’n €3.500,- op. 

Contributie	2019	en	verder	 	 	 	 	 	 	

Het bestuur verzoekt de ALV om goedkeuring te verlenen voor een structurele indexatie van 
minimaal 5% inzake de contributie voor de aankomende jaren.  De vraag is om de contributie 
additioneel te verhogen met 5% voor twee jaar of structureel. 

Ed Friedel vraagt of wij met de contributie aan de onderkant van de markt zitten. Dit is het geval, we 
zijn als HBC Voetbal nog één van de laagste met onze contributie. 

Erwin Eeken en Eric Cats komen met het volgende voorstel: waarom niet minimaal 5% en dan voor 
twee jaar. Na wat discussie over en weer zijn er geen bezwaren en wordt bovenstaand punt door de 
vergadering goedgekeurd. 

Ko Rees staat achter de verhoging, maar hij vindt dat het op de agenda had moeten staan en dat dit 
gepubliceerd had moeten worden. Het bestuur geeft aan dat ze deze opmerkingen meenemen naar 
volgend jaar toe. 

Verslag	activiteiten 

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

Verslag JWA – Jeugd Werkgroep Activiteiten: 

- De verantwoordelijke commissie voor alle niet-voetbal jeugdactiviteiten binnen HBC voetbal 
- Zij organiseren onder meer het Sinterklaasfeest (mini’s, O8 en O9) en ondersteunen de 

Toernooicommissie bij de eigen toernooien 
- Ook organiseren zij met de Toernooicommissie het (S)Top Event. Op deze dag wordt er geld 

opgehaald voor een goed doel. Dit jaar was dit het Fonds Hartewens. Opbrengst was 
€1.358,43 en wordt binnenkort overhandigd aan Fonds Hartewensen. 

- De JWA is gestart tijdens het Sinterklaasfeest met oudgedienden Nancy van Werven en 
Wendy Suijkerbuijk. Sandra van der Meer en Daan Hazekamp waren er voor het eerst bij 
tijdens het Sinterklaasfeest. 
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- Wendy is na het Oliebollentoernooi gestopt. Nu bestaat de JWA nog uit Nancy van Werven, 
Sandra van der Meer en Daan Hazekamp 

- Het zou mooi zijn als de commissie wordt uitgebreid met 2 á 3 personen. Het zijn te veel 
activiteiten die met een te kleine groep georganiseerd en verzorgd moeten worden. Een 
andere mogelijkheid is om per activiteit vrijwilligers in te zetten. 

Verslag Toernooicommissie 

- Zaterdag 29 december 2018: HBC Oliebollentoernooi 
- Alle jeugdteams HBC Voetbal 

- Zaterdag 12 januari 2019: HBC Nieuwjaarstoernooi 
- O13, O14 en O15 

- Zaterdag 20 april 2019: HBC Paastoernooi 
- O8, O9, O10, O11 en O12 

- Maandag 22 april 2019: HBC Passtoernooi 
- O16, O17 en O19 

 
Externe Toernooien: 

- Nieuwe werkwijze qua coördinatie 
- In de bestuurskamer staat een bak met alle uitnodigingen voor externe toernooien 

- Alleen op dagen dat er geen HBC Toernooien zijn voor alle leeftijdscategorieën. 
- Trainers, teammanagers/coaches kijken zelf of ze willen inschrijven 
- Instructie aanwezig. 
 
Verslag Jeugdweekend Commissie 
 
- Vroege keuze (in november) voor datum voor langdurige communicatie 
- 24,25,26 augustus 2018: 35e HBC Jeugdweekend (7e lustrum) 
- 122 deelnemers: 82 kinderen, 38 begeleiders 
- Groot feest: Zwembad (privé) vrijdagavond, Duinrell op zaterdag, Zeskamp op zondag 
- Beginspel: Alle deelnemers en publiek 
- Hagelstenen zo groot als eieren 
 
Het aantal deelnemers lag wellicht lager omdat de datum anders dan gebruikelijk was. Niet het laatste 
weekend, maar het één na laatste weekend van de schoolvakantie. In 2019 weer het laatste weekend 
van de schoolvakantie. 
 
Verslag	Communicatie	&	PR			

-	Primair	communicatiekanaal:	website			
-	Secundaire:	E-mail	(via	Sportlink),	Facebook	(eigen	pagina	en	groep),	Instagram	en	Twitter	
-	Tertiair:	Fotopagina	Flickr					
Kel	Koenen	laat	via	een	aantal	grafieken	het	aantal	bezoekers	zien.	Vooral	op	dagen	dat	er	pieken	zijn.	De	
grafiek	is	verdeeld	in	bezoeken	en	Unieke	bezoekers.	
 
Overzicht bezoekers: 

- 91.332 bezoeken 
- 2minuten en 38 seconden gemiddelde duur bezoek 
- 38% bezoeken hebben verlaten (welke na één pagina de website hebben verlaten) 
- 2,8 acties (pagina bezoeken, downloads, outlinks en interne zoekacties) per bezoek 
- 3.09 seconde gemiddelde generatietijd 
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- 246.018 paginaweergaven, 199.048 unieke paginaweergaven 
- 750 totaalaantal zoekopdrachten op de website, 493 unieke sleutelwoorden 
- 7.165 downloads, 6.477 unieke downloads 
- 2.513 outlink, 2.308 unieke outlinks 
- 103 max acties in één bezoek  

 
Mark de Bruin vraagt of de traffic vergroot wordt als de berichten doorgeplaatst worden naar de 
sociale kanalen. Kel koenen geeft aan dat dit minimaal is. 
 
Eric Cats geeft aan dat zijn telefoon uitpuilt van de mails. Nu.nl komt steeds met berichten 
tevoorschijn. Eric vraagt zich af of HBC ook niet met berichtjes in je telefoon kan verschijnen. Kel 
Koenen geeft aan dat dit alleen mogelijk is als je zelf een HBC-app gaat ontwikkelen. Voorlopig is 
HBC niet voornemens een app te gaan ontwikkelen (zit ook een prijskaartje aan). Op Voetbal.nl 
verschijnen ook berichten van HBC. 
 
Ko Rees heeft waardering hoe de website nu functioneert, maar vraagt meer aandacht voor de 
website. Zo is op de site niet te vinden wie de voorzitter van de Sportraad is wie deze functie bekleed 
bij de Stichting. Vraagt of dit in het vervolg vermeld kan worden. Bestuur antwoordt hier positief op. 
 
HBC heeft zich ook geprofileerd in andere kanalen zoals: 
- Krantenartikelen (lokaal en Haarlems Dagblad) 
- 433 Magazine 
- Libero Magazine 
- Voetbal in Haarlem 
- Paginagrote advertentie in 3 lokale kranten na het behalen van het kampioenschap met Zondag 1 
- 27 Campagnes op Facebook/Instagram 
 
Verslag Vrijwilligersbeleid: 
 
- Brief aan alle (ouders/verzorgers van jeugd-) leden 
- Doorgeven taakvoorkeuren: 37% 

- Bar/keuken: 48% 
- Arbitrage: 7% 
- Materiaaldienst: 5% 
- Toernooidienst: 2% 
- Veldendienst: 18% 
- Bestuursdienst: 6% 
- Afkoop: 14% 

- Commissie Vrijwilligerszaken: 3 personen 
- Nieuwe ronde doorgeven taakvoorkeuren: januari 2019 
 
Ed Friedel vraagt of alleen de 63% een brief gaan krijgen, Ed is bang voor tweedeling in de vereniging. 
Kel Koenen geeft aan dat iedereen een brief krijgt. Mocht je geen voorkeur opgeven, dan zal je 
ingedeeld worden waar mensen nodig zijn. Er is ook een sanctiebeleid. 
 
De afgelopen dagen zijn 6 ingedeelde leden niet op komen dagen. In het begin hadden we een 
moeilijke start omdat de indeling stokte bij de kantinecommissie en er is een communicatiestoring. De 
diensten zijn van 8.00 uur t/m 13.00 uur en van 13.00 uur t/m 19.00 uur. 
 
De vergadering geeft aan om €50,- opslag op de contributie te berekenen. De €50,- krijg je retour als je 
een dienst hebt verricht voor HBC. Meerderheid stemt in. Het besluit wordt aangenomen zodat we 
het eventueel al in het volgend seizoen kunnen uitvoeren  
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Sponsoring:	
	
- Late facturatie	
- Openstaande facturen: 3 (€300,- ex btw) 
- Aflopende contracten 
 
Aanpak	2018/2019	
	
- Nieuwe sponsorpakketten 
- Afspraken vernieuwen 
- Verwijderen óude’ en niet wan betalende sponsoren 
- Veld 5KG ‘spiegelen’ aan veld 1KG 
 
Aftredend	en	herkiesbaar	

- Jan Zwarter 
- Rob Roomeijer 
- Léon Bakker 
- Piet Soomer 
- Vacature: Algemeen Bestuurslid 

Alle aftredende bestuursleden zijn herkozen. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.  

Huldigingen	leden	HBC	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 : Stefan de Graaff, John v/d Meer, Klaas Lukkien, Sjeng Driessen, Cor Visser en Léon 
Bakker 
40 jaar lid : Martijn van der Hurk en Sven Roomeijer 

Evenals de vorige jaren is Arie van Bergen het langst aaneengesloten lid van de vereniging: 72 jaar 
(sinds1946) 

Rondvraag	

- Jacq Spann er is gesproken over de aanwas van het G-voetbal, maar hoe staat het met het 
dames/meisjesvoetbal. Bij alle leeftijdsgroepen (jeugd) is er één team en een damesteam. 

- Henk Kinkhouwers vraagt of het bestuur weet wat er met Rut gebeurd is. Rob Roomeijer geeft aan 
dat Rut zelf wilde stoppen met zijn taken binnen HBC Voetbal en dat hij o.a. werkzaamheden ging 
verrichten voor de Stichting 

- Jacq Spann wil namens de vergadering het bestuur bedanken hoe zij de vereniging hebben geleid. 

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


