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Welkom 

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt door voorzitter Rob Roomeijer geopend. Rob 
Roomeijer heet iedereen welkom bij de 117e Algemene Ledenvergadering en hoopt dat we 
een zinvolle vergadering zullen hebben met de aanwezige leden. Bij binnenkomst hebben 31 
leden de presentielijst getekend. 

Afmeldingen 

Dhr. J. Kramer/ Dhr. P. van Altena/ Dhr. J. Preijde/ Dhr. E. Kuhlmann/ Dhr. R. Koning/ 
Dhr. K. Lukkien/ Dhr. R. Westerkamp/Dhr. J. van der Meer/Dhr. F. Holdorp. 

Ter Nagedachtenis 
De vergadering staat stil bij het overlijden van de heer J. Duindam en de heer D. Dekker   

Ingekomen stukken/ingediende agendapunten 
Er is een e-mail binnengekomen van Ko Rees en wordt voorgelezen door Rob Roomeijer. Ko 
Rees geeft aan dat hij om persoonlijke redenen geen deel meer wil uitmaken van de 
kascommissie voor het seizoen 2019/2020. Tevens is er een verzoek binnen gekomen van Jos 
Heems, de voorzitter van de kascommissie om punt 9: verslag kascommissie als eerste te 
behandelen aangezien hij bij een andere vergadering aanwezig moet zijn. Punt 9 wordt als 
eerste behandeld. Zie notulen Verslag Kascommissie. 
Er zijn geen agendapunten ingediend voor deze ALV.  
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018 d.d. 30 oktober 2018. 
David van der Geest stelt een vraag naar aanleiding van de contributieverhoging met 
minimaal 5% voor twee jaar. David is zelf niet aanwezig geweest op de jaarvergadering maar 
vraagt zich af of de juiste feiten aan de vergadering zijn voorgelegd. Geeft daarbij aan dat we 
niet moeten kijken naar de clubs die hogere contributie rekenen maar naar clubs die lagere 
contributie berekenen aan hun leden.  

Heeft na eigen onderzoek via de website kunnen waarnemen dat bijvoorbeeld Hoofddorp en 
Alliance’22 een lagere contributie wordt gehanteerd dan bij HBC. Het bestuur geeft aan dat 
de juiste feiten weergegeven zijn voordat er een besluit genomen kon worden door de 
vergadering. Tevens werd er gevraagd of de €50,- verhoging op de contributie gehanteerd is. 
Deze zou na vervulling retour gestort worden. Dit heeft geen doorgang gevonden aangezien 
niet iedereen in één seizoen aan de beurt komt. Tevens brengt het veel administratieve 
handelingen met zich mee. Dus niet doorgevoerd. De notulen worden na de boven gestelde 
vragen door de vergadering goedgekeurd de samensteller wordt bedankt.  

Verslag voetbalseizoen ‘18/19                                                                                         
Jan Zwarter presenteert een kort verslag over het voetbalseizoen 2018/2019: 

- Het 35e jeugdweekend was een succes. Hoogtepunten waren een bezoek aan 
attractiepark Duinrell en avondzwemmen in Groenendaal 

- Bekerwedstrijden voor het eerst voor alle teams, met wisselende resultaten. Zondag 1 
kwam het verst en werd in de 1/8e finale door het in Zaterdag 1e klasse spelende 
Huizen uitgeschakeld. 

- De Jeugd O8, O9 en O10 spelen op een kwart veld. Hiervan worden geen uitslagen 
bijgehouden. Uitzetten van de velden vergt aparte aanpak op vrijdagavond. 

- Er waren 6 kampioenen: JO11-1, JO11-2, JO14-3, MO19-1, Zondag 2 en Zondag 1. 
Deze teams werden allemaal gehuldigd na de laatste wedstrijd van Zondag 1. 

- Er waren meer strafzaken dan in het seizoen ‘17/’18. 
- Er zijn helaas minder vrijwilligers die structurele werkzaamheden willen oppakken, 

waardoor de last voor bestaande vrijwilligers steeds zwaarder wordt. Dit kan in de 
nabije toekomst een groot probleem worden voor de vereniging HBC Voetbal.  

 
Een uitgebreid verslag is gepubliceerd op de HBC-website (svhbc.nl) en enkele exemplaren 
waren verkrijgbaar tijdens de vergadering. 
 
Naar aanleiding van het betoog van Jan Zwarter vraagt Robert Zandstra of er nog toernooien 
worden georganiseerd door HBC Voetbal. Jan geeft aan dat er op het ogenblik geen 
Toernooicommissie meer is. Het wordt dan een probleem om toernooien te gaan organiseren 
aangezien alles dan op het bordje van het bestuur komt. Er melden zich geen nieuwe 
vrijwilligers aan. Tevens is zelfs gebleken dat eigen HBC-teams niet komen opdagen. Zoals 
het er nu naar uit ziet, zal alleen het Oliebollentoernooi doorgang hebben. Voor doorgang 
van andere toernooien zal er eerst een nieuwe Toernooi commissie in het leven geroepen 
moeten worden. Michel Alders en Kel Koenen gaan kijken om op een andere manier 
vrijwilligers enthousiast te maken. Het bestuur bedankt Michel voor de inbreng van dit idee. 
Kel Koenen geeft wel aan dat het een jaar geduurd heeft om alles goed te laten lopen 



 Notulen Algemene Ledenvergadering  
Dinsdag 29 oktober 2019 

 

  

Pagina 3 

 

  

betreffend de inzet van ‘verplichte’ vrijwilligers in de kantine. De vergadering vraagt zich af 
wat we kunnen doen om de toernooien toch te organiseren. Michel Alders geeft aan om aan 
de ALV een opdracht mee te geven en wel dat er een commissie gevormd wordt. 
De Toekomst commissie wil samen met de JWA kijken om gezamenlijk activiteiten te 
organiseren. 
 

Voetbal Technische Zaken                                                                                              
Piet Soomer neemt het woord en geeft aan dat het doel is om HBC op een hoger plan te 
brengen. 

HBC Voetbal bestaat uit 6 categorieën: 
- Selectie senioren 
- Selectie jeugd 
- Dames- en meisjesvoetbal 
- Overige Senioren 
- Overige Jeugd 
- G-voetbal 
 
Jeugdselecties en overige jeugdteams: 
- TC Jeugd: Peter van der Waart (Hoofd Jeugdopleiding), Eric Bol en Steef van Loon 
- Coördinatoren per leeftijdsgroep 
- Doelstellingen zijn voetbaltechnische en kwalitatieve verbeteringen van alle teams 
- De selectieteams minimaal per categorie op hoofdklasseniveau 
- Voetbalplezier en promoten teambelang 
 
Dames -en meisjesteams: 
- Dames 1 is bestempeld als selectieteam 
- Promoten meisjesvoetbal en streven naar een hoger acceptabel niveau voor selectievoetbal 
- Op dit moment voetballen er ook meisjes in jongensteams 
 
G-Voetbal: 
- Onder de bezielende leiding van Leo Holdorp speelt het team op hun gewenste niveau 
- Voetbalplezier spat er vanaf 
- Verbreding van staf en team 
- Promotie G-Voetbal 
 
Overige seniorenteams: 
- Leo Henriquez is toegevoegd als coördinator 
- Alle teams spelen recreatief en zijn selfsupporting 
- Zaterdag 1 wordt vanaf seizoen 2019/2020 als selectieteam beschouwd 
- HBC creëert een platform waarop deze teams zich kunnen etaleren 
 
Erwin Eeken geeft aan dat Zaterdag 1 en Hugo Baan van Zaterdag 3 overleg hebben gehad 
om de spelers van Zaterdag 3 langzamerhand in te gaan passen in Zaterdag 1. Hadden 
gehoopt om Zaterdag 1 op een hoger plan te brengen. Het inpassen van spelers van Zaterdag 
drie is afgelopen seizoen regelmatig gebeurt, echter voor het lopende seizoen zal dit niet veel 
gaan gebeuren aangezien de Zaterdag 1 de beschikking heeft over zo’n 35 á 36 spelers. Nu 
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Zaterdag 1 een selectie team is zullen er ook hardere afspraken gemaakt worden met de 
trainer en zullen bepaalde doelstellingen gerealiseerd moeten gaan worden. 
Eric Cats vraagt zich af waarom de Zaterdag 1 niet als opleidingsteam kan  functioneren, op 
dit ogenblik is echter Zondag 3 het opleidingsteam. Piet Soomer gaat ermee aan de slag. 
 
           De sportieve weg naar de 2e klasse voor ons Vlaggenschip: Zondag 1 (2017) 
 
Ambitie HBC: 
- 3-jarenplan om de doelstellingen te bereiken 
- Seizoen 2017/2018: promotie 3e klasse KNVB 
- Seizoen 2018/2019: handhaving en periodetitel 
- Seizoen 2019/2020: promotie 2e klasse 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 
- Doorstroming jeugdleden naar selectie 
- Uitbreiding technische staf selectie 
- Sportieve uitdaging Zondag 2: Reserve 1e klasse 
- Gerichte versterking per linie, zonder afbreuk aan de doorstroming van de eigen (jeugd) 
spelers 
- Kwalitatief door selecteren O23 
- Verhogen van de teamspirit 
 
Plannen: 
- Seizoen 2017/2018: 4 nieuwe spelers voor elke linie 
- Invoeren 3e selectieteam 
- Seizoen 2018/2019: 5 nieuwe spelers voor elke linie 
- Zomertrainingskamp en wintertrainingskamp 
- Contributieregeling selectiespelers Zondag 1 en consumptiebijdrage selectie 
- Gerichte scouting, kwalitatieve trainingsstof, persoonlijke begeleiding spelers 
- Betrekken van de hele club bij de Zondagselectie (Man of the Match, Voorwedstrijden en 
Junior van de Week) 
 

HBC First Class: de weg richting 1e Klasse! (2019) 
 
Ambitie HBC: 
- Tweejarenplan om de doelstellingen te bereiken 
- Seizoen 2019/2020: handhaving, eerste 5 en periodetitel 
- Seizoen 2020/2021: promotie naar de 1e klasse KNVB 
 
Doelstellingen HBC Zondag 2 
- Seizoen 2019/2020: handhaving, linker rijtje 
- Seizoen 2020/2021: promotie naar de reserve hoofdklasse KNVB 
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Doelstellingen HBC Zondag 3 
- Seizoen 2019/2020: promotie naar de 3e klasse KNVB 
- Seizoen 2020/2021: handhaving 
 
Uitgangspunten per seizoen: 
- Kwalitatieve verbetering van de selectie 
- Verbreding van de totale gehele selectie 
- Behoud van de huidige selectie 
- Doorstroom jeugdleden naar selectie 
- Uitbreiding technische staf selectie 
- Gerichte versterking per linie, zonder afbreuk doen aan doorstroming eigen (jeugd) spelers 
- Kwalitatief door selecteren O-23 
- Verhogen van de teamspirit 
- Voorbereiding met meer weerstand 
 
Plannen: 
- Vastleggen huidige technische staf, gedurende het tweejarenplan 
- Inzet selectiespelers voor diverse clubactiviteiten 
- Door selecteren 3e selectieteam 
- Wintertrainingskamp 1e selectieteam 
- Gerichte scouting, kwalitatieve trainingsstof, persoonlijke begeleiding spelers 
- Betrekken van de gehele club bij de zondagselectie: diverse activiteiten 
- Vergroten professionele en sociale uitstraling van HBC Voetbal 
 

PAUZE 

Financieel verslag seizoen 2018 – 2019 

Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag.  

Toelichting inkomsten seizoen 2018-2019 

- Marginaal hogere inkomsten contributie door: 
- Lager ledenaantal  
- Verschuiving in de mix van leden 
- Indexatie contributie 

 
- Lagere inkomsten Borden & Website:  
      -  Lager ledenaantal  
 
- Overige inkomsten hoger door: 

- Additionele inkomsten door doelsponsoring 
 

Toelichting kosten seizoen 2018/2019 

- Wedstrijdkosten: 
- Lagere kosten trainingskamp Albufeira (alleen selectie Zondag1) 
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- Hogere eigen bijdrage trainingskamp Albufeira 
- Hogere kosten begeleiding: 

- Hogeren loonheffingskosten uitbreiding trainingsstaf 
- Uitbreiding trainingsstaf (senioren – en jeugdselectie) 

- Materialen: 
- Lagere (her) aanschaf kleding jeugd door nieuwe kledingsponsor 

- Verenigingskosten: 
- Lagere uitgaven door JWA, Toernooi- en PR commissie 
- Lager verbruik in de bestuurskamer (bier, fris e.d.) 
- Lagere portokosten: volledige contributie inning via Club Collect 

 
- Sponsorkosten: 

- Lagere kosten door het niet plaatsen van advertenties rondom het kampioenschap 
- Geen kosten voor het aanmaken van nieuwe sponsorborden 

 
 

HBC Voetbal behaalt onder aan de streep een negatief resultaat. Het complete financiële 
verslag wordt niet gepubliceerd, maar ligt voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer. 
 
Eric Cats geeft aan om ter overweging te nemen om van de vrijwilligers-coördinator een 
betaalde functie te maken. Over het handen en voeten geven van deze taak en welke 
werkzaamheden hier onder zouden moeten vallen, neemt het bestuur in beraad. 
 
Eric Cats vindt dat de kosten voor de trainers- en begeleiders aan de hoge kant zijn. 
 
Hans Touw vraagt of er rekening is mee gehouden dat er tegenvallers kunnen zijn in de 
sponsorcontracten. Als ING en Aktua Vastgoed wegvallen, moer er gesneden worden in de 
koste Daarnaast moeten we ook op zoek naar nieuwe sponsoren. 
 
Dirk de Graaf geeft aan dat zijn zoon reclame-items kan maken die tijdens de 
thuiswedstijden van het Zondag 1 te horen zijn. Dit kan extra geld opleveren voor de club. 
Dit zal de sponsorcommissie meenemen in de pakketten. Ook balsponsoring is een optie 
voor extra inkomsten.  
 
Verslag Kascommissie seizoen 2018-2019 
Het verslag is zoals al eerder aangegeven behandeld bij punt vier op verzoek van Jos Heems. 
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 2018-2019. De leden 
van de Algemene Ledenvergadering gaan akkoord. 
 

Benoeming Kascommissie  
Jos Heems is aftredend als voorzitter, Ko Rees zal om persoonlijke redenen ( zoals 
aangegeven bij de inkomende stukken) niet doorschuiven als voorzitter en er wordt 
gevraagd door het bestuur of er leden zijn die zich beschikbaar willen stellen voor de 
kascommissie aangezien Klaas Lukkien ook aangegeven heeft niet door te schuiven van 
Reserve lid naar Lid van de kascommissie. Erwin Eeken vraagt of er redenen zijn waarom ze 
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niet willen doorschuiven. Jos Heems valt als voorzitter automatisch af en Ko Rees heeft 
aangegeven om persoonlijke redenen niet door te schuiven. 

Tijdens de vergadering wordt er ingestemd met de nieuwe kascommissie.  
Voorzitter: J. Spann 
Lid Kascommissie: T. Draijer 
Reserve lid: J. Heems 

Een maand na de vergadering heeft de heer Jos Heems zich opgegeven als reserve lid voor 
de kascommissie. Ten tijde van de vergadering was er dus geen reserve lid. 

Toelichting Meerjarenbegroting 2020 – 2023 

De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd. Een korte 
toelichting:  

Inkomsten: 

- Contributie 2020/2021 indexatie van 5% 
- Kantine-inkomsten ingeschat op EUR 40.000 
- Sponsorinkomsten is gebaseerd op de huidige portefeuille onder aftrek van de ons 

bekende opzeggingen 
- Overige inkomsten conform realisatie 2018/2019 

Uitgave: 

- Loonkosten stijging van EUR 2.500 per jaar 
- Alle overige kosten zijn geïndexeerd op basis van 2,5% per jaar 

Contributie 2020 en verder       

Conform het besluit van de ALV van 2018 zal de contributie voor het seizoen 2020-2021 met 
5% worden verhoogd. 

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 verzorgen onder meer het Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd, geven 
ondersteuning aan de Toernooicommissie tijdens het Oliebollentoernooi en de Paas-
/Passtoernooien. Zij verzorgen dan onder meer de versnaperingen voor de kinderen. 
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- Ze zijn ook verantwoordelijk (met de Toernooicommissie) voor de Goede Doelendag 
ter afsluiting van het seizoen. Door weinig animo vanuit de leden is dit evenement 
helaas niet door gegaan. 

- De JWA bestaat uit Nancy van Werven, Lilian Pijpers, 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 

Geplande toernooien 2018/2019 

- 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 

- Zaterdag 8 juni 2019: HBC (s)Top Event 
- Goede Doelendag/Ouder-Kindtoernooi en Bokkentoernooi 

 
 
 
Oliebollentoernooi: 
- Moeizame inschrijving (verlengd) 
- 215 deelnemers 
- Leuke dag 
 
Nieuwjaarstoernooi: 
- Grasvelden afgelast, kunstgrasvelden wel 
- Veel belangstelling 
 
Paastoernooi: 
- 16 poules, 3 tijdsblokken met 739 spelers 
- Weinig animo om te fluiten 
- Medailles en bekers van Nieuwjaarstoernooi 
 
Pass Toernooi: 
- Afgelasting wegens te weinig aanmeldingen 
 
(s)Top Event: 
- Afgelasting wegens te weinig animo uit de vereniging 
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Algemene punten: 
- Te weinig commissieleden 
     - Tweepersonen en bestuursgedelegeerden is te smalle basis 
     - TC bestaat – na het stoppen van Inge Keys – uit 1 persoon 
- Weinig animo van eigen teams voor HBC Toernooien 
- Alleen Oliebollen toernooi in seizoen ‘19/’20 
- Nieuwe aanpak inzake externe toernooien 
     - Weinig overzicht/toezicht 
 
Verslag Jeugdweekend Commissie 
 
- Het jeugdweekend vond plaats in het laatste weekend van de schoolvakantie en wel op 23, 
24 en 25 augustus. 
- Er waren toch nog 82 kinderen en 38 begeleiders aanwezig bij de 36e editie 
- Er zijn een aantal nieuwe gezichten, de oude garde houdt op de achtergrond een oogje in 
het zeil. 
- Het jeugdweekend is goed verlopen en het weer was ook heel goed. 
 

Verslag Communicatie & PR   

- Primaire communicatiekanaal: website   
       - Groot bereik 
      - Goede bezoekersaantallen 
      - Doorplaatsingen Facebook, Instagram & Twitter 
              - Campagnes FB & Instagram 
      - Doorplaatsingen in app van Voetbal.nl 
 
   - Regionale (voetbal) Media   
       - Lokale kranten/Haarlems Dagblad 
      - Voetbal in Haarlem/Het Amsterdamsche Voetbal 
      - 433 Magazine 
 
Eric Cats vraagt of de extra contributie verhoging van €50,- die tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 2018 is geopperd ook al is uitgevoerd. Kel Koenen geeft aan, ook al 
eerder aangegeven bij bespreking van de notulen 2018 dat het om diverse redenen niet 
ingevoerd is. 
 
Eric Cats geeft aan dat zijn mailbox bekogeld wordt met mails van bedrijven. Zijn vraag is 
wordt er überhaupt gemaild en zo ja kan je dan doorklikken naar de HBC-website? Kel 
Koenen geeft aan dat er niet wordt gemaild, voor het maken van een digitale nieuwsbrief 
zijn vrijwilligers nodig die we op dit ogenblik niet voorhanden hebben. Social media 
(Facebook, Twitter en Instagram) linken wel door. 10000 unieke bezoekers per week. 
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Verslag Sponsoring: 
- Openstaande facturen: 2 
- Vier aflopende contracten 
- Bredere ondersteuning vanuit het bestuur 
- Vergroting sponsorcommissie 
 

Verslag Vrijwilligersbeleid: 
- Moeizame opstartfase 
- Finetunen samenwerking met De Toekomstcommissie is continu proces 
- Verreweg de meeste ouders zijn bereid, maar ook veeleisend (grenzen opzoeken) 
- Vrijwilligersbeleid heeft vrijwilligers nodig … 
 
Henk Kinkhouwers vraagt of de vrijwilligers voor de bar de juiste tijden door krijgen. Kel 
Koenen geeft aan dat de tijden aangepast zijn en doorgegeven zijn. 
 

Aftredend en herkiesbaar 

- Eric Melein 
- Kel Koenen 
- 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 : Hans Debets 
40 jaar lid : René Westerkamp, Jeroen Preijde, Ernst Kuhlmann en Richard Koning 
50 jaar lid : Dick Slieker en Peter Kinkhouwers 
60 jaar lid : Wout van Haasteren 
70 jaar lid : Ton Draijer 
 
Evenals de vorige jaren is Arie van Bergen het langst aaneengesloten lid van de vereniging: 
73 jaar (sinds1946) 
 
Rondvraag 

- Andre Beliën geeft aan dat hij niets gehoord heeft van het bestuur van HBC Voetbal over 
het feit dat er alleen nog maar gepind kan worden in de Toekomst en niet meer contant. Rob 
Roomeijer geeft aan dat het bestuur achter het plan van de kantine staat. De Toekomst is een 
apart orgaan en kunnen dit zelfstandig beslissen. Er is wel advies ingewonnen bij de voetbal 
en de argumenten waarmee de Toekomst kwam kunnen we als bestuur alleen maar 
onderschrijven. 
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- Frans Kemp vroeg zich af of je als niet spelend lid automatisch bericht krijgt voor betaling. 
Frans Kemp geeft aan dat er één lid is die al twee jaar geen bericht heeft gehad en Mart de 
Bouter al drie jaar niet. Mart de Bouter spreekt hier ook zijn ongenoegen over uit. Kel 
Koenen geeft aan dat het op één of andere manier niet goed staat in Sportlink en gaat er 
achter aan. 

- Eric Cats 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.  

 

 

 


