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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 118e Algemene Ledenvergadering en hoopt dat we
een zinvolle vergadering zullen hebben met de aanwezige leden. Bij binnenkomst hebben
36 leden de presentielijst getekend.

Afmeldingen
Dhr. J. Kramer/ Dhr. B. van Opstal/ Dhr. M. Preijde/ Dhr. E. Mes/ Dhr. R. Kroese/ Dhr.
M. Visser/ Dhr. Th. Vastenhout/ Dhr. K. Boot/ Dhr. F. Holdorp/ Dhr. R. Compier/ Dhr.
J. Vrij/ Dhr. E. Zandvliet/ Dhr. S. v/d Hurk/ Dhr. J. Heems/ Dhr. K. Koenen en Mevr.
D. Beers.

Ter Nagedachtenis
De vergadering staat stil bij het overlijden van de heren C. de Bruin, W. van Haasteren, B. de
Groot, A. van Bergen, A. de Zwart, W. de Zwart, Th. Nunnink, B. Staats, W. Weijers en J.
Apon.

Ingekomen stukken/ingediende agendapunten
Er zijn geen ingekomen stukken en geen ingediende agendapunten.
Rob Roomeijer zou in de ALV van 2020 afscheid nemen als voorzitter van HBC. Na 25 jaar
zat zijn werk erop, echter gooide Corona roet in het eten en kon de ALV van 2020 geen
doorgang vinden. Rob gaf aan door te gaan tot de volgende ALV. De overige bestuursleden
waren van mening dat dit niet zomaar aan voorbij gegaan kon worden. Op de ALV van
2021 wordt Rob in het zonnetje gezet door zowel de KNVB als de NKS.
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Na mooie worden van de heer N Lammers afgevaardigde van de KNVB wordt Rob
benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVB. Namens de NKS houdt de heer H.
Visser een mooie toespraak en deelt aan Rob de gouden speld uit.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 d.d. 29 oktober
2019die gepubliceerd zijn op de website.
Ko Rees heeft een vraag naar aanleiding van de notulen: hebben nu alle leden een brief
ontvangen voor een donatie. Elk lid heeft een brief ontvangen met een verzoek tot donatie
aangezien de club door de Corona getroffen is. De leden van verdienste/ ere leden zijn in 202
niet meegenomen. Het bestuur geeft aan dat deze leden in het seizoen 2021/2022 ook een
briefzullen ontvangen.

Verslag voetbalseizoen ‘19/’20/’21
Het verkorte overzicht voetbaljaren 2019/2020 en 2020/2021 wordt gepresenteerd door Jan
Zwarter. Een volledig verslag is terug te vinden op onze website!!
• Jeugdweekeinde was koud maar succesvol.
• Succesvol Adriaan Pauw Oliebollentoernooi in december 2019.
• Uitbraak Covid-19 pandemie en stilleggen voetbalcompetitie op donderdag 12 maart
2020.
• Helaas werden de competities niet uitgespeeld.
• Jeugd mocht toch nog veelvuldig trainen en onderlinge wedstrijden spelen.
• Duur trainingen wel teruggebracht tot een uur per training.
• Kleedkamers mochten niet gebruikt worden.
• Het bestuur (Rob, Léon, Eric, Piet, Kel, Willem en Jan, aangevuld met Job Prins en
Ruud Kroese) draaiden elke maandag tot en met vrijdag piketdienst, om toezicht te
houden op het naleven van de coronamaatregelen. Op de zaterdagen deden de ouders
van jeugdleden dat. Op de zondagen droeg Piet de verantwoording.
• Zondag Heren 2 promoveerde, ondanks het stilleggen van de competitie, naar de
Reserve Hoofdklasse.
• Strafzaken liepen iets terug, mede door Corona.
• Seizoen 2020/2021 wel begonnen met bekerwedstrijden.
• In de week voor het weekeinde van 22/23 oktober 2021 werd de competitie wederom
onderbroken.
• Wederom werden er piketdiensten ingesteld.
• Vanwege de avondklok, ingang 21:00 uur, werd vanaf eind januari 2021 tot maximaal
half negen getraind. Later bij het ingaan van de avondklok per 22:00 uur, werd dit half
tien.
• Avondklok eindigde op 28 april 2021.
• Jeugd tot en met Onder 17 mochten in juni 2021 nog de Regio cup spelen tegen
tegenstanders uit de omgeving. Jeugd Onder 19 en senioren speelden geen competitie
meer, maar mochten wel onderling spelen.
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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.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
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•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

HBC Voetbal bestaat uit 6 categorieën:
Selectie jeugd en overige jeugdteams
Dames- en meisjesvoetbal
G-voetbal
Overige senioren
Selectie senioren

Jeugdselecties en overige jeugdteams:

TC Jeugd: Peter van der Waart (Hoofd Jeugdopleiding), Eric Bol (Ass.
Hoofdjeugdopleiding)
Nieuw jeugdbeleidsplan(update)
Coördinatoren per leeftijdsgroep
Doelstellingen zijn voetbaltechnische en kwalitatieve verbeteringen van alle teams
De selectieteams minimaal per categorie op hoofdklasseniveau
Voetbalplezier en promoten teambelangen

Dames- en meisjesteams:

Dames 1 & MO13 zijn bestempeld als selectieteam
Promoten meisjesvoetbal en streven naar een hoger acceptabel niveau voor
selectievoetbal
Op dit moment voetballen ook meisjes in jongensteams

G-Voetbal:

Onder de bezielende leiding van Leo Holdorp speelt het team op hun gewenste niveau
Voetbalplezier spat ervan af
Noodzakelijke verbreding van staf en team
Promotie G-Voetbal

Overige seniorenteams:

Leo Henriques is toegevoegd als coördinator
Alle teams spelen recreatief en zijn selfsupporting
Zaterdag 1 is vanaf seizoen 2019/2020 als selectieteam bestempeld
HBC creëert een platform waarop deze teams zich kunnen etaleren
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De sportieve weg naar de 1e klasse voor ons Vlaggenschip: Zondag 1

•

•

•

Ambitie HBC:
• 2-jarenplan om de doelstellingen te bereiken
• Seizoen 2019/2020: hand having en periodetitel
• Seizoen 2020/2021: promotie 1e klasse KNVB
• IVM 2 verloren seizoenen doelstellingen doorgeschoven
• Seizoen 2012/2022 HBC doet volop mee voor de prijzen
• Promotie staat voorop
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
• Behoud technische staf selectie
• Sportieve uitdaging Zondag 2: handhaving reserve hoofdklasse
• Sportieve uitdaging Zondag 3: mogelijke promotie 3e klasse
• Voorbereiding alle selectieteams met meer weerstand
• Nieuw selectieteam: O23/1
• Sportieve uitdaging O23/1: Binnen 2 jaar richting 2e Divisie
• Kwalitatief door selecteren O-23
• Creëren vangnet om de continuïteit van de doorstroming overkomende eigen
(jeugd)spelers te kunnen garanderen
• Verhogen van de teamspirit

Plannen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betrekken van hele club bij Zondagselectie
Man of the Match
Wedstrijdbal sponsoring
Vlaggenparade voorwedstrijden en pupil van de Week
Samenvatting op website
Video-analyse wedstrijdmomenten
Gerichte doelsponsoring om plannen te realiseren
Kwalitatieve trainingsstof, persoonlijke begeleiding spelers (video-analyse)
Vergroten professionele en sociale uitstraling van HBC Voetbal
Wintertrainingskamp Torremolinos (staf/selectie/supporters)

Erwin Eeken bedankt Piet Soomer voor zijn mooie betoog. We staan aan de vooravond van
het feit dat een groot aantal zondag verenigen overstappen naar de zaterdag. Onze zaterdag 1
zit in de 4e klasse als zondag 1 op zaterdag gaat spelen stromen zij dan door naar de 2e klasse?
Veel clubs hebben geen zaterdag afdeling en dan geldt de regeling wel, als je wel eenzaterdag
afdeling hebt met een zaterdag 1 team, dan begin je in de klasse waar de Zaterdag 1zich nu
bevindt. Het HBC-bestuur ziet de uitdaging nog steeds op de zondag.
Dirk de Graaf vraagt of er spelers aangetrokken zullen worden voor de selectie, dit is niet het
geval, mochten er toch spelers zijn die zich aanmelden dan zullen ze niet aangenomen
worden. Leden met een HBC verleden mogen altijd terugkomen. Zullen selectiespelers HBC
gaan verlaten dan zal dit opgevuld moeten worden met spelers uit eigen jeugd.
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Financieel verslag seizoen 2019/2020‐2020/2021

Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag.

Corona impact seizoen 2019/2020:

Huurvrijstelling Stichting 2 termijnen
Bijdrage KNVB 2 termijnen
Coronabijdrage KNVB
Bijdrage overheid:
TOGS-regeling
NOW-regeling

•
•
•
•
•
•

Toelichting inkomsten seizoen 2019/2020:

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Inkomsten contributie:

In vergelijking met seizoen 2018/2019 door indexatie van de contributies
Lagere contributie inkomsten in vergelijking tot het budget met name door een
lager ledenaantal dan in de begroting meegenomen

Bijdrage kantine:

Ontvangen € 30,000 i.p.v. € 40,000. Het resterende deel zal in het seizoen 2020-2021
uitgekeerd worden.

Inkomsten Sponsoring:

Totaal inkomsten sponsoring licht boven de begroting

Overige inkomsten hoger door:

Vrijval voorziening kunstgras ad € 30,000
Subsidie overheid TOGS – regeling

Toelichting kosten seizoen 2019/2020:
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Westrijdkosten:

Kosten bus Zondag 1 (5 uitwedstrijden)
Consumptiebonnen selectie

Lonen & vergoedingen:

Corona subsidie overheid
Verlaging vrijwilligersvergoeding trainers Corona-lockdown

Materialen:

Nieuwe Kelme kleding Jeugd (€ 10,000 geactiveerd op de balans), investering
ongeveer € 40.000

Digitalisering:

Lagere kosten website & Facebook

Doorbelasting KNVB:

Vrijstelling 2 termijnen KNVB
Corona bijdrage KNVB

Pagina 5

Notulen Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 26 oktober 2021

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Verenigingskosten:

Lagere kosten PR Commissie
Lagere kosten Toernooi Commissie
Lagere kosten consumpties bestuurskamer

Sponsorkosten:
Algemene kosten:

Kosten gemaakt voor de HBC-retro vlag.
Kosten pilaar wedstrijdbal

Huur:

Vrijstelling 2 termijnen huur i.v.m. Corona sluiting

Corona impact seizoen 2020/2021:

Huurvrijstelling Stichting 45% over het hele seizoen
Lagere afdrachten KNVB: 5 termijnen vrijstelling
Geen inkomsten vanuit de kantine – sluiting door Corona
Bijdrage overheid:
TVL – regeling: verlaging van de kosten
NOW – regeling: tegemoetkoming in de loonkosten
Relatief gezien hoog saldo nog te ontvangen contributie

•
•
•
•
•
•
•

Toelichting inkomsten seizoen 2020/2021:
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Inkomsten contributie:

Hoger saldo nog te ontvangen contributie per einde van het seizoen dan
gebruikelijk
Voorziening korting seniorenleden genomen in 2020/2021 voor de korting in
2021/2022 (Corona gerelateerd)

Bijdrage kantine:

Ontvangen €12.750 zijnde het resterende deel over 2019-2020. Geen inkomstenvoor
het seizoen 2020/2021 door sluiting vanwege Corona

Inkomsten Sponsoring:

Totaal inkomsten sponsoring licht onder de begroting

Overige inkomsten hoger door:

Vrijval voorziening kunstgras ad € 10,000
Inkomsten uit verkoop kleding

Toelichting kosten seizoen 2020/2021:
•

•

•
•

•
•

Lonen & vergoedingen:

Corona subsidie overheid. NOW - regeling

Materialen:

Nieuwe Kelme kleding Zondag selecties 1, 2 en 3 plus onder 23 door aantrekkenvan
nieuwe sponsoren

Doorbelasting KNVB:

Vrijstelling 5 termijnen KNVB. 2e halfjaar geen lasten.

Pagina 6

Notulen Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 26 oktober 2021
•
•
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•

•
•

Andere kostencategorieën:

Lager door stopzetten competities wegens Corona

Sponsorkosten:

Investering in borden en vlaggen ten behoeve van nieuwe sponsoren

Huur:

Vrijstelling huurverplichting Stichting 45%

Verslag Kascommissie seizoen 2019/2020‐2020/2021

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 2019/2020 en
2020/2021.

Benoeming Kascommissie:

In eerste instantie hebben zowel de heer Spann en de heer Heems aangegeven om door te
gaan. Ko Rees geeft aan dat hij het belachelijk vindt dat er binnen de vereniging niemand is
die één avond vrij wil maken. Dit is van groot belang voor de vereniging. Ko meldt zich aan.
Jacq of Jos zullen de kascommissie verlaten. Dit zal later bepaald gaan worden.

Toelichting Meerjarenbegroting 2021 – 2024
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:
•
•

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

Contributie 2021 en verder
Geen contributieverhoging doorgevoerd voor het seizoen 2020/2021.
Voor de seniorenleden een korting afgesproken voor het seizoen 2021/2022 aangezien zij
het meest door Corona geraakt zijn binnen de vereniging.
Conform de ALV van 2018 zal de contributie voor het seizoen 2022-2023 met minimaal 5%
verhoogd worden.
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Aftredend en herkiesbaar
Aftredend zijn:
•
•
•

Kel Koenen
Jan Zwarter
Rob Roomeijer (voorzitter)

Jan Zwarter geeft met een verklaring aan waarom hij stopt.

Toetredend:
•
•

Willem de Winter
Frank de Koning

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld en de heren Winter en de Koning
zullentoetreden tot het bestuur.
Er zijn nu twee vacatures vacant. Ook zijn er afrondende gesprekken met een
mogelijkekandidaat.

Voorzitter:
Door het aftreden van de heer Rob Roomeijer als voorzitter is deze functie vacant.
Het bestuur stelt voor om de heer Piet Soomer als voorzitter te benoemen. Er hebben zich
geentegenkandidaten gemeld. De heer Piet Soomer wordt door de aanwezigen tijdens de
ALV unaniem benoemd als voorzitter.

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: Dinja Beers, Norman Lindeman, Ben van Opstal, Jos Roest, René Compier, Reijn
Heems, Ed Mes, Jonno Vrij, Herm Brasz, Philip van Soest en Jort van Kampen.
40 jaar lid: Henk Kinkhouwers, Eric Zandvliet, Dennis Rotteveel, Sander v/d Hurk, Maarten
Preijde, Marcel Vissers, David v/d Geest en Jan Kramer.
50 jaar lid: John v/d Putten, Theo Vastenhout, Peter Jansen, ko Boot, Ben Boerrigter, Willem
Commissaris en Frans Angevaren.
60 jaar lid: Nico Eeken
70 jaar lid: Jacques Spann
Het langst aaneengesloten lid van de vereniging is Ton Draijer:72jaar (1949)
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Jan Zwarter wordt bedankt voor al het werk wat hij voor de club heeft gedaan, hij wordt
gehuldigd als lid van verdienste van HBC.
Rob Roomeijer overhandigd de voorzittershamer aan Piet Soomer en wordt door het
bestuur nog in het zonnetje gezet

Rondvraag:
Ko Rees vraagt of Kel Koenen de website blijft doen aangezien Frank de Koning toetreedt tot
het bestuur: Kel blijft de website doen omdat Frank de Koning bestuurslid Algemene zaken
op zich zal nemen en zich eerst zal ontfermen over de Jeugdzaken.
Ko Rees bedankt het bestuur voor het besturen van de club de afgelopen twee jaren.
Klaas Lukkien geeft aan dat hij veel buitenlandse namen voorbij ziet komen. Het bestuur is
van mening dat iedereen lid mag worden van HBC ondanks geloof, huidskleur en
geaardheid. De nieuwe leden dienen zich wel te houden aan de regels en normen en waarden
binnen HBC.
Robert Zandstra hoopt dat HBC één geheel zal gaan worden. Het bestuur geeft aan zijn
stinkende best te gaan doen om het iedereen naar zijn zin te maken.
Theo Gielen vraagt of het bestuur er alles aan gedaan heeft om Jan Zwarter te behouden. Het
bestuur heeft er alles aan gedaan om Jan te behouden, Jan Zwarter geeft aan om zijn
gezondheid te profileren boven het bestuurslid zijn. Bestuur vindt het jammer dat Jan
Zwarter stopt.
De kersverse voorzitter dankt namens het voltallige bestuur eenieder hartelijk voor zijn of
haar aanwezigheid en spreekt de wens uit dat alles doorgang zal vinden en dat we niet weer
twee jaren in één ALV moeten bespreken en hoopt dat de Nieuwjaars wedstrijd ook weer
doorgaat. Rob Roomeijer geeft als laatste nog een toespraak en bedankt iedereen voor al die
jaren dat hij voorzitter heeft mogen zijn. Piet Soomer sluit om 22:32 uur de vergadering.
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