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Welkom 
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt door voorzitter Piet Soomer geopend. Piet 
Soomer heet iedereen welkom bij de 119e Algemene Ledenvergadering en hoopt dat we een 
zinvolle vergadering zullen hebben met de aanwezige leden. Bij binnenkomst hebben  
25 leden de presentielijst getekend. 

Afmeldingen 
Dhr. J. Zwarter/ Dhr. J. Kramer/ Dhr. L. Meijer/ Dhr. J. Martin/ Dhr. P. Mes 

Ter Nagedachtenis 
De vergadering staat stil bij het overlijden van de heren J.H. Paulus, F. Holdorp, S.M. van 
Loon, J.A.A.M. van der Veldt, C. van der Vlugt, H.P. Bartels en R. Schouten. 

 
Ingekomen stukken/ingediende agendapunten 
Er zijn geen ingekomen stukken en geen ingediende agendapunten 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020/2021 d.d. 26 oktober 
2021 die gepubliceerd zijn op de website. 
Er zijn geen op-of aanmerkingen op de notulen. 
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VISIE 

HBC Voetbal de regioclub van de toekomst!! 
 

• Een visie voor de langere termijn. 
• Hoe ziet de ideale wereld van HBC Voetbal eruit? 
• Wat vindt de club belangrijk 

 
MISSIE 
 

• De missie van HBC is de weg die wij gezamenlijk moeten afleggen voor het bereiken 
van onze visie 

• Onze missie is transparant en zegt wat we doen en vooral waarom we het doen. 
• Met onze missie willen wij onze identiteit, kernwaarden en bestaansrecht uitstralen. 

 
STRATEGIE & PROJECTEN  
 

• Strategie de weg naar ons succes. 
• Onze strategie, vertaald in projecten zijn concreet en behapbaar. 
• Continue focus en structuur. 
• Keuzes maken en prioriteiten stellen, rekening houdend met onze onzekerheden, 

tegenslagen en beren op de weg. 
 
PROJECT MINI’S 2022 
 
 

 
 
                                               Verantwoord Kledingplan
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Mogelijk gemaakt door “HBC Vriendenclub” 
 

  
Met dank aan : 

                                 
 

    
 
In samenwerking met  
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Vanaf 5 jaar lekker samen voetballen o.l.v. vakkundige,  
Enthousiaste en ervaren trainers 
 

       
 
 
Lid geworden van onze mini’s en de contributie voldaan, dan krijg je 
deze mooie sportkleding geheel gratis verstrekt!!! 
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Het lijkt mij heel erg leuk als je ook bij HBC komt voetballen!!! 
 
 

                                           
 
                                           Project Sponsor/scorebord 
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                                       Nieuwe sponsoren 2022 
 

 

  

 
 

 
 
 
                                           Project HBC Vlaggenschip 
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Projecten 
 

• Project vrijwilligers 
• Kledingproject (jeugd) 
• Project normen & waarden 
• Project vernieuwing organisatie jeugdafdeling, jeugdactiviteiten, toernooien en 

jeugdweekend 
• RKSV HBC 125-jarig bestaan (5 jaren project) 
• Project fysiotherapie & Krachthonk 
• Project veiligheid (KNVB-regels) 
• Project sponsoring 

 
Niet elk project zal op korte termijn gerealiseerd gaan worden, maar heeft wel de aandacht van 
het bestuur. Sommige projecten zijn al uitgevoerd of staan op het punt van starten. 
 
Klaas Lukkien neemt het woord en geeft een reactie op het project vrijwilligers. Hij geeft hierbij 
een groot compliment aan de heren Mark Welling en Danny Jaspers voor het vele werk wat zij 
verrichten wat betreft het organiseren van de vrijwilligers taken binnen onze vereniging. 
 
Jacq Spann neemt het woord en geeft aan dat tijdens het betoog van Piet Soomer er een film 
langs kwam. Realiseer je dat er een elan binnen HBC is, vertil je er niet aan er zijn vrijwilligers 
(poppetjes) voor nodig en geen geld. 
 
Michel Alders geeft aan dat het mooi is om bij HBC te komen en hij realiseert zich dat hij erbij 
hoort. Draag dit uit op de website, waar wil je heen als club etc. Er zit genoeg energie in de 
vereniging. De “Toekomst” zal hieraan meedoen. 
 
Verslag voetbalseizoen 2021/2022 

• Verkort overzicht van het voetbal jaar 2021/2022 
• Jeugdweekend 2022 was zeer succesvol. 
• Vrijwilligers dag was een ware happening. 
• Frans Holdorp Trofee. 
• Uitbraak Covid-19 pandemie en tijdelijk stilleggen van de voetbalcompetitie. 
• Competities werden uitgespeeld. 

 
Verslag voetbalseizoen 2021/2022 

• Seizoen 2021/2022 is gestart met bekerwedstrijden. 
• In het weekeinde van 6/7 november 2021 werden er weer strenge coronamaatregelingen 

ingevoerd, deze duurde tot eind februari 2022. 
• Competitie wederom tijdelijk onderbroken. 
• Er werden poortdiensten en scandiensten QR-code ingesteld. Met dank aan 

bestuursleden, vriendenclub en overige vrijwilligers zijn deze taken zonder al te veel 
problemen uitgevoerd. 

• Groot succes was het invoeren van de speciaal voor HBC gemaakte polsbandjes. 
 
Het jeugdweekend was een succes. Er is een nieuwe groep vrijwilligers die dit op zich genomen 
hebben en zodoende gezorgd hebben voor nieuw elan. 
 
De vrijwilligers award is omgedoopt tot de Frans Holdorp Trofee. 
 
Dirk de Graaf geeft nog aan dat de ouder kinderdag geslaagd is. 
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Piet Soomer moet de vergadering helaas mededelen dat het bestuur niet gelukt is om de G 
afdeling te behouden. Wegens te weinig spelers konden zij de competitie niet meer ingaan. 
Diverse acties ondernomen, dat heeft echter niet geleid tot nieuwe spelers. Leon Holdorp zou 
sowieso gestopt zijn met het trainen en begeleiden van deze groep. 
 
Zondag vijf is helaas gestopt. 
Klaas Lukkien vraagt of het Led board op zaterdagmorgen ook gebruikt kan worden om 
bijvoorbeeld aan te geven dat de ouders achter de hekken plaats moeten nemen. Dit is zeker 
mogelijk in de toekomst 
 
 
Voetbal Technische Zaken 
 
Piet Soomer neemt het woord en geeft aan dat het doel is om HBC op een hoger plan te 
bren. 

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

 
  Jeugdselecties en overige jeugdteams: 

• Verantwoordelijke bestuursleden Frank de Koning, Richard Ket en Ton van der 
Weiden. 

• TC Jeugd: Peter van der Waart (Hoofd Jeugdopleiding), Eric Bol (Ass. 
Hoofdjeugdopleiding) 

• Nieuw jeugdbeleidsplan is operationeel 
• 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 & MO15 zijn bestempeld als selectieteam 
• Promoten meisjesvoetbal en streven naar een hoger acceptabel niveau voor 

selectievoetbal 
• Op dit moment voetballen ook meisjes in jongensteams 
• Seizoen 2022/2023 uitbreiding Dames 2 

 
G-Voetbal: 
• Na jaren roeien met de riemen die HBC had, is in overleg met Leo Holdorp en het 

bestuur besloten het G-team uit de competitie te halen. Belangrijkste reden was een 
schrijnend spelers te kort. Het G-team heeft ondanks de trieste aanleiding op een 
waardige wijze (3-1 overwinning) afscheid kunnen nemen. 
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Overige seniorenteams: 
• Ton van der Weiden en Richard Ket & Leo Henriques als coördinator 
• Alle teams spelen recreatief en zijn selfsupporting 
• Vanaf seizoen 2021/2022 nieuw team: O23/2 
• Zaterdag 1 is vanaf seizoen 2022/2023 niet meer actief 
• HBC creëert een platform waarop deze teams zich kunnen etaleren 

 
 
De sportieve weg van ons Vlaggenschip: Zondag 1 
 

Ambitie HBC 
• Seizoen 2022/2023: Overgangsjaar 
• Seizoen 2022/2023: Handhaving en periodetitel 
• Start seizoen 2022/2023 doet HBC volop mee in de districtsbeker en competitie 
• Promotie mag, maar is geen “must” 

 
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 
• Selectieteam: O23/1 
• Sportieve uitdaging o23/1: Binnen 2 jaar richting 2e Divisie 
• Kwalitatief door-selecteren O23 
• Creëren vangnet om de continuïteit van de doorstroming overkomende eigen (jeugd) 

spelers te kunnen garanderen 
• Verhogen van de teamspirit 
 

  Plannen 
• Betrekken van de hele club bij de Zondagselectie 
• Man of The Match 
• Wedstrijdbal sponsoring 
• Vlaggenparade voorwedstrijden en pupil van de week 
• Samenvatting op de 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 (staf/selectie/supporters) 
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PAUZE 
Financieel verslag seizoen 2021/2022 

Tijdens de vergadering wordt ingegaan op het financiële verslag. 
 
Toelichting inkomsten seizoen 2021/2022: 

• Inkomsten contributie: 
• Geen contributieverhoging doorgevoerd voor 2021/2022 
• Vrijval voorziening €17.500,- korting seniorenleden 2021/2022 

• Bijdrage kantine: 
• Conform eerdere pre-Corona afspraken €40.000,- 

• Inkomsten Sponsoring: 
• Per saldo op peil met de begroting 

• Overige inkomsten: 
• Afrekening TVL-overheid €28.000,- (Corona-subsidie) 
• Vrijval voorziening kunstgras ad €10.000,- 
• Inkomsten uit verkoop kleding €4.500,- 

 
Toelichting kosten seizoen 2021/2022: 

• Lonen & vergoedingen: 
• De totale loonkosten zijn gesaldeerd met de ontvangsten van de NOW-regeling 

(Corona Subsidie van de Overheid) 
• Verlaging vrijwilligersvergoeding trainers Corona-lockdown 

• Materialen: 
• In 2020/2021 is er een voorziening genomen voor de nieuwe kleding van 

Zondag 1,2 & 3 plus O23. Deze voorziening is niet vrijgevallen en zal 
aangewend worden voor de vervanging van de kleding van de jeugdselecties in 
2023-2024. 

• Doorbelasting KNVB: 
• Weer volledig op peil in lijn met de kosten pre-Corona 

 
• Andere kostencategorieën (verenigings- en algemene kosten) 

• Gezamenlijk conform budget 
• Sponsorkosten:  

• Investering in borden en vlaggen ten behoeve van nieuwe sponsoren 
• Huur: 

• Vrijstelling huurverplichting Stichting, 3 maanden echter naheffing voor de 
Energiebelasting. 

• Overige kosten: 
• Investering in nieuw scorebord 
• Investering in herstelruimte, verbetering fysioruimte (verbouwing en 

apparatuur) 
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  Verslag Kascommissie seizoen 2021/2022 

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 2021/2022. 

 
Benoeming Kascommissie: 
Jos Heems zal als lid doorschuiven naar voorzitter, Ko Rees zal als reserve lid doorschuiven 
naar lid en Klaas Lukkien heeft zich opgegeven als reserve lid. 

Toelichting Meerjarenbegroting 2022 – 2025 
De meerjarige begroting wordt toegelicht en voor zover nodig goedgekeurd. Een korte 
toelichting: 

Inkomsten: 

• Contributie inkomstenstijging met 3,7% 
• Kantine-inkomsten begroot conform het huidige niveau 
• Sponsorinkomsten is gebaseerd op de huidige portefeuille en nieuwe contracten 
• Overige inkomsten dalen door wegvallen Corona subsidie 

 
Uitgave: 

• Loonkosten 2022-2023 hoger door het wegvallen van de NOW-subsidie 
• Huurlasten 2022-2023 hoger door huurstijging van 6,5% en additionele energielasten 
• Overige kosten moeten op het huidige niveau blijven 

 
Zoals blijkt uit de meerjarenbegroting sluit de begroting voor het seizoen 2022/2023. 
Het sluitend krijgen van deze begroting komt met name tot stand door het aantrekken van 
nieuwe sponsoren. 
Het plaatsen van het nieuwe scoreboard (medio november 2022), volledig led en digitaal zal de 
mogelijkheid bieden om sponsorinkomsten verder uit te breiden. 
 
Contributie 2022-2023 

Er is door het bestuur besloten om een contributieverhoging door te voeren van 5% voor 
het seizoen 2022/2023. Deze contributiebedragen zijn afgerond op €5,- 

De nieuwe investeringen van het scorebord en fysio-/herstelruimte worden betaald uit de 
afrekening van de TVL en NOW. 
Contributie 2023 e.v. 
 
Voor het seizoen 2022/2023 is er een contributieverhoging van 5% doorgevoerd. We zien 
duidelijk de kosten stijgen, met name de huur (6,5%) en additionele energielasten nemen fors 
toe. 
 
Het bestuur verzoekt de ALV, gelijk aan het besluit van de ALV van 2018, goedkeuring te 
geven om de contributie voor de aankomende jaren met minimaal 5% te mogen verhogen. De 
vergadering stemt hier mee in. 
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Aftredend en herkiesbaar 
 
Aftredend zijn: 

•     Willem de Winter 
 
  Toetredend: 
•     Richard Ket 
•     Ton van der Weiden 
•     Frank de Koning 

 
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld en de bovenstaande heren zullen dan ook 
toetreden tot het bestuur. 
 
Er is nu nog één vacature te vervullen in het bestuur. 
 
 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: Jos Martin, Stef van Campen, Dirk de Graaf en Piet Soomer 
40 jaar lid: Ronald van der Aar, Aad van Lent en Peter Mes 
50 jaar lid: Leo Meijer en Frank Sanders 
60 jaar lid: Paul Rotteveel en Frans Kemp 

  
Het langst aaneengesloten lid van de vereniging is Ton Draijer: 73 jaar (1949) 

                        
 

John van de Meer neemt het woord omdat Piet Soomer gehuldigd wordt voor het 25 jaar 
lid zin van onze vereniging, aangezien Piet Soomer als voorzitter de huldigingen op zich 
neemt, neemt John v/d Meer zijn taak over. 
    
Jacq. Spann houdt een toespraak voor het Aad van Lent met het 40 jaar lid zijn van de 
vereniging. Bedankt hem namens de vereniging voor zijn grensrechterschap bij het eerste 
elftal, afgelopen week was hij speler van de week. 
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Rondvraag: 
 
Klaas Lukkien: Frans Holdorp is helaas overleden. Frans was een vriend van Klaas en deed 
veel voor de vereniging. Verjaardagkaartjes maar ook het bijhouden van de scheidsrechters 
etc. Carolien Gielen doet nu het versturen van de verjaardagkaarten. Carolien verstuurt ze 
alleen naar jeugdleden en niet naar de senioren. Klaas zou liever zien dat de kaarten naar alle 
leden verstuurd gaan worden. 
 
Piet Soomer geeft aan dat het uiteraard bekend was bij het bestuur dat Frans Holdorp heel 
veel voor de club heeft betekend en dat tientallen jaren lang in diverse functies. Het bestuur 
zal nog terugkomen op de attenties voor de scheidsrechters. Piet Soomer legt nog even uit hoe 
het is gegaan met Frans Holdorp. De lief en leed pot bij blessures werd ook geregeld door 
Frans. Deze taak zal ook overgenomen worden door Carolien en Theo Gielen. 
 
John van de Meer geeft aan dat de verjaardagkaarten die gedrukt zijn alleen jeugdkaarten 
(voor senioren te kinderachtig) betreft waardoor Carolien besloten heeft deze kaarten alleen 
naar jeugdleden te sturen. 
 
Ko Rees vraagt wat de reden is dat de aanvangstijd van 14:00 naar 14:30 uur is verplaatst. 
 
Piet Soomer geeft aan dat hier bewust voor gekozen is waardoor het tweede ook een half uur 
later kan starten. Ook beter voor de voorwedstrijd. 
 
Ko Rees vraagt zich af waarom de finale van de Midwest cup niet gespeeld is en waarom we 
wel al meedoen aan de nieuwe ronde. Hadden volgens Ko pas mee moeten doen als de finale 
gespeeld was. 
 
Piet Soomer geeft uitleg en informeert Ko dat Stormvogels niet meer kon spelen. Omdat 
Stormvogels niet kon heeft het bestuur gevraagd HBC als winnaar uit te roepen. Dit is niet 
gehonoreerd door de organisatie. Tijdens de voorbereiding in augustus kon Stormvogels 
helaas weer niet spelen. Er zal nu een bespreking komen met de organisatie waarin het 
bestuur aan zal geven dat als deze wedstrijd niet gepeeld kan worden dat HBC als winnaar 
uitgeroepen zal gaan worden. 
 
Jacq. Spann vraagt of “het Vlaggenschip” meegaat lopen in de vereniging. 
 
Piet Soomer geeft aan dat er een Stichting “het Vlaggenschip” naast de vereniging komt te 
staan. Piet Soomer geeft aan dat de kosten uit de vereniging worden gehaald. Het bestuur van 
de Stichting zal uit drie leden van HBC-voetbal gaan bestaan, dit zullen geen bestuursleden 
van het bestuur Voetbal zijn, dit om belangenverstrengeling tegen te gaan. 
 
Jacq. Spann geeft aan dat het voor hem een nieuw verhaal is. Jacq. Krijgt het gevoel dat er  een 
betaalde organisatie komst naast de club HBC 
 
Piet Soomer en Eric Melein leggen het nogmaals uit, op het ogenblik zijn er veel sponsoren die 
alleen het eerste team willen sponsoren en om dit transparant te houden zal er een Stichting 
opgericht gaan worden. De kosten die gemaakt worden voor het eerste zullen ook onttrokken 
worden aan de overige leden van de club. 
 
Jacq. Spann geeft aan dat bij de omnivereniging er statuten opgesteld zijn en daar loopt het 
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bestuur aan voorbij. Jacq. Spann houdt er geen goed gevoel aan over. 
 
Aangezien het een ja/nee spel begint te worden en er irritatie ontstaat bij beide kanten is het 
verstandiger om een vervolggesprek te plannen. 
 
Jacq. Spann vraagt zich af of er een plan is voor een krachthonk/Fysioruimte. 
 
Piet Soomer geeft aan dat de Stichting nog akkoord moet geven. Na akkoord, dan kan de 
aannemer meteen aan de slag. 

 
De voorzitter dankt namens het voltallige bestuur eenieder hartelijk voor zijn of haar 
aanwezigheid en wenst de aanwezigen nog een prettige avond 
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	Klaas Lukkien vraagt of het Led board op zaterdagmorgen ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld aan te geven dat de ouders achter de hekken plaats moeten nemen. Dit is zeker mogelijk in de toekomst
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	Financieel verslag seizoen 2021/2022
	Toelichting inkomsten seizoen 2021/2022:
	• Inkomsten contributie:
	• Geen contributieverhoging doorgevoerd voor 2021/2022
	• Vrijval voorziening €17.500,- korting seniorenleden 2021/2022
	• Bijdrage kantine:
	• Conform eerdere pre-Corona afspraken €40.000,-
	• Inkomsten Sponsoring:
	• Per saldo op peil met de begroting
	• Overige inkomsten:
	• Afrekening TVL-overheid €28.000,- (Corona-subsidie)
	• Vrijval voorziening kunstgras ad €10.000,-
	• Inkomsten uit verkoop kleding €4.500,-
	Toelichting kosten seizoen 2021/2022:
	• Lonen & vergoedingen:
	• De totale loonkosten zijn gesaldeerd met de ontvangsten van de NOW-regeling (Corona Subsidie van de Overheid)
	• Verlaging vrijwilligersvergoeding trainers Corona-lockdown
	• Materialen:
	• In 2020/2021 is er een voorziening genomen voor de nieuwe kleding van Zondag 1,2 & 3 plus O23. Deze voorziening is niet vrijgevallen en zal aangewend worden voor de vervanging van de kleding van de jeugdselecties in 2023-2024.
	• Doorbelasting KNVB:
	• Weer volledig op peil in lijn met de kosten pre-Corona
	• Andere kostencategorieën (verenigings- en algemene kosten)
	• Gezamenlijk conform budget
	• Sponsorkosten:
	• Investering in borden en vlaggen ten behoeve van nieuwe sponsoren
	• Huur:
	• Vrijstelling huurverplichting Stichting, 3 maanden echter naheffing voor de Energiebelasting.
	• Overige kosten:
	 Investering in nieuw scorebord
	 Investering in herstelruimte, verbetering fysioruimte (verbouwing en apparatuur)
	Verslag Kascommissie seizoen 2021/2022
	Benoeming Kascommissie:
	Jos Heems zal als lid doorschuiven naar voorzitter, Ko Rees zal als reserve lid doorschuiven naar lid en Klaas Lukkien heeft zich opgegeven als reserve lid.
	Toelichting Meerjarenbegroting 2022 – 2025
	Inkomsten:
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	Contributie 2022-2023
	Contributie 2023 e.v.
	Voor het seizoen 2022/2023 is er een contributieverhoging van 5% doorgevoerd. We zien duidelijk de kosten stijgen, met name de huur (6,5%) en additionele energielasten nemen fors toe.
	Het bestuur verzoekt de ALV, gelijk aan het besluit van de ALV van 2018, goedkeuring te geven om de contributie voor de aankomende jaren met minimaal 5% te mogen verhogen. De vergadering stemt hier mee in.
	Aftredend en herkiesbaar
	Aftredend zijn:
	Huldigingen leden HBC Voetbal
	Rondvraag:
	Klaas Lukkien: Frans Holdorp is helaas overleden. Frans was een vriend van Klaas en deed veel voor de vereniging. Verjaardagkaartjes maar ook het bijhouden van de scheidsrechters etc. Carolien Gielen doet nu het versturen van de verjaardagkaarten. Car...
	Piet Soomer geeft aan dat het uiteraard bekend was bij het bestuur dat Frans Holdorp heel veel voor de club heeft betekend en dat tientallen jaren lang in diverse functies. Het bestuur zal nog terugkomen op de attenties voor de scheidsrechters. Piet S...
	John van de Meer geeft aan dat de verjaardagkaarten die gedrukt zijn alleen jeugdkaarten (voor senioren te kinderachtig) betreft waardoor Carolien besloten heeft deze kaarten alleen naar jeugdleden te sturen.
	Ko Rees vraagt wat de reden is dat de aanvangstijd van 14:00 naar 14:30 uur is verplaatst.
	Piet Soomer geeft aan dat hier bewust voor gekozen is waardoor het tweede ook een half uur later kan starten. Ook beter voor de voorwedstrijd.
	Ko Rees vraagt zich af waarom de finale van de Midwest cup niet gespeeld is en waarom we wel al meedoen aan de nieuwe ronde. Hadden volgens Ko pas mee moeten doen als de finale gespeeld was.
	Piet Soomer geeft uitleg en informeert Ko dat Stormvogels niet meer kon spelen. Omdat Stormvogels niet kon heeft het bestuur gevraagd HBC als winnaar uit te roepen. Dit is niet gehonoreerd door de organisatie. Tijdens de voorbereiding in augustus kon ...
	Jacq. Spann vraagt of “het Vlaggenschip” meegaat lopen in de vereniging.
	Piet Soomer geeft aan dat er een Stichting “het Vlaggenschip” naast de vereniging komt te staan. Piet Soomer geeft aan dat de kosten uit de vereniging worden gehaald. Het bestuur van de Stichting zal uit drie leden van HBC-voetbal gaan bestaan, dit zu...
	Jacq. Spann geeft aan dat het voor hem een nieuw verhaal is. Jacq. Krijgt het gevoel dat er  een betaalde organisatie komst naast de club HBC
	Piet Soomer en Eric Melein leggen het nogmaals uit, op het ogenblik zijn er veel sponsoren die alleen het eerste team willen sponsoren en om dit transparant te houden zal er een Stichting opgericht gaan worden. De kosten die gemaakt worden voor het ee...
	Jacq. Spann geeft aan dat bij de omnivereniging er statuten opgesteld zijn en daar loopt het bestuur aan voorbij. Jacq. Spann houdt er geen goed gevoel aan over.
	Aangezien het een ja/nee spel begint te worden en er irritatie ontstaat bij beide kanten is het verstandiger om een vervolggesprek te plannen.
	Jacq. Spann vraagt zich af of er een plan is voor een krachthonk/Fysioruimte.
	Piet Soomer geeft aan dat de Stichting nog akkoord moet geven. Na akkoord, dan kan de aannemer meteen aan de slag.
	De voorzitter dankt namens het voltallige bestuur eenieder hartelijk voor zijn of haar aanwezigheid en wenst de aanwezigen nog een prettige avond


