VERSLAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
HC HISALIS
12 FEBRUARI 2007

AANWEZIG: G. van Alewijk, R. Austie, B. Best Damm, A. van den Biggelaar, K. van der
Borg, M. van der Borg, M. van der Borg, C. van den Bosch, I. Breukers, P.J. de Bruijn,
S. Geerts, F. van den Heuvel, J. Huijzer, A. Hütter, P. Kortekaas, C. Kos, J. Litan, R. Post,
M.J. Verheij, L. Wanders, T. Warmerdam, M. Geerts, H. Persoon, B. de Jong, M. Bootsma
AFWEZIG MET KENNISGEVING: J. Caspers, S. Heertjes, E. Klinge, M. Tenholter.
1. OPENING
De vice-voorzitter Bert de Jong opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
MEDEDELINGEN
Met ingang van heden wordt Marc Geerts benoemd als voorzitter a.i. (voorlopig tot 1 juli
2007). Voorstel wordt onder applaus aangenomen. MG neemt de voorzittershamer over.
We houden een ogenblik stilte i.v.m. het overlijden van de heer Ton Deegens, lid van
verdienste. Mirjam van der Borg bedankt Bert de Jong voor de mooie toespraak die hij bij de
begrafenis heeft gehouden.
Marc Geerts licht zijn beslissing toe en blikt terug op de laatste twee jaren voorzitterschap van
Theo Borgert. Onder diens leiding is er veel tot stand gebracht en Hisalis is hem veel dank
verschuldigd, o.a. een tweede veld en de aanzet tot de nieuwbouw.
De drie speerpunten voor de komende maanden:
1. vrijwilligers werven: de club wordt steeds groter en er worden steeds meer eisen gesteld
aan alles en iedereen. Nu draait de vereniging op een relatief kleine groep vrijwilligers, met
meer vrijwilligers heeft de club meer draagkracht. Vanaf 10 februari jl. is er een
wervingsactie opgestart, o.l.v. Alexandra Hütter en Sylvia Geerts. Er zijn al veel toezeggingen
gedaan, binnenkort wordt er een zgn. vrijwilligersmarkt georganiseerd, waar ook meer info
over de vacatures zal zijn.
2. strak en overzichtelijk financieel beleid: er is weinig ruimte in de begroting, we moeten er
op toezien, dat we de belangrijke inkomsten (leden, baropbrengst, geraniums, sponsorgelden)
handhaven en de kosten zo laag mogelijk houden. De inkomsten uit sponsoring zijn zelfs
hoger begroot voor de komende jaren. Er moet ook een aparte verantwoording komen voor de
uitgaven voor de nieuwbouw.
3. verbeteren communicatie: er is een grote behoefte aan communicatie tussen alle
verschillende geledingen binnen de vereniging. Met eHockey is hiermee al een begin
gemaakt.
2. AGENDA
De agenda wordt vastgesteld zoals gepubliceerd.
3. NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de ALV van 19-12-2005 en van de bijzondere ALV van 06-11-2006 worden
goedgekeurd.

4. INGEKOMEN STUKKEN
E-mail van Peter ter Haak inzake de prominente uitstalling van snoepgoed. De mail is
doorgegeven aan de inrichtingscommissie, zodat er bij de nieuwe inrichting rekening mee kan
worden gehouden.
5. BESTUURSMEDEDELINGEN
- Voortgang a.g.v. vertrek Theo Borgert: zie hiervoor;
- Voortgang nieuwbouw: De bouw verloopt volgens schema, deze week komt het dak erop.
Planning oplevering: 30 april a.s. Daarna moet de binnenafwerking nog worden gerealiseerd.
Vraag van Ruud Post: hoe zit het met de eerder besproken zelfwerkzaamheid? Dit wordt
meegenomen in het vrijwilligersplan. We kunnen nu nog niets doen, eerst moet de aannemer
eruit zijn, pas dan kan de extra hulp worden ingezet.
Fred van den Heuvel zal als voorzitter van de inrichtingscommissie optreden als
tussenpersoon/coördinator voor wat betreft de bouw en inrichting clubhuis. Deze commissie
gaat zich bezighouden met de inrichting, zelfwerkzaamheid, hoogste punt-feest, opening,
inzamelingsactie (veiling).
6. FINANCIELE ZAKEN
Harry Persoon heeft de begroting uitgedeeld en aan de aanwezigen toegelicht.
We hebben een lening gekregen van € 300.000,00 en € 50.000,00 in rekening courant. De
looptijd van de lening is 15 jaar.
De geraniumactie is inmiddels een vast begroot item (post "diversen" op het overzicht), hier
laat de club veel liggen. Minder dan de helft van de leden doet mee, we moeten een stimulans
bedenken voor degenen die nooit wat verkopen, of een verplichte afname opleggen. Ook ligt
hier een taak van de coaches/begeleiders: actief stimuleren van de leden, er zijn al veel
stimulerende beloningen.
Vragen/opmerkingen:
M.b.t. de trainerskosten: kunnen we een objectieve maatstaf krijgen voor de uitgaven zoals
die zijn begroot? Is de begroting voor de kosten van de trainers proportioneel t.o.v. de rest van
de kosten in de begroting? Er zal onderzocht worden wat de prijzen van trainers zijn en hoe
onze kosten zich verhouden ten opzichte van andere vergelijkbare hockeyclubs. De kosten
liggen nu sowieso hoog, daar goede trainers een schaars goed zijn.
Arjan van den Biggelaar: m.b.t. het groeiend aantal leden dat is opgenomen: waar ligt de
grens wat betreft de capaciteit van de velden? Wat doen we als we ons maximum hebben
bereikt? Deze discussie zal voor het eind van het seizoen moeten zijn gevoerd.
Michiel van der Borg: de verhouding in het ledenaantal junioren-senioren ligt scheef: 70-30.
Moeten we daar iets aan doen? Dit is een landelijke trend. De KNHB maakt een prognose wat
betreft de veldcapaciteit op basis van de huidige gegevens.
Aanpassing contributie met ingang van het nieuwe seizoen:
Harry Persoon heeft een overzicht uitgedeeld met hierop ook de contributie van andere clubs
en een voorstel voor de contributie met ingang van het nieuwe seizoen. Hisalis was afgelopen
seizoen voor de meeste categorieën het laagst. Het voorstel wordt aangenomen, met de
volgende wijzigingen:
Ukken
deze categorie komt te vervallen;
Benjamin/tummen wordt Tummen: € 100,00
E en F
vallen in één categorie: € 134,00
Inschrijfgeld
wordt verhoogd naar € 30,00;
Bijdrage KG-veld
komt te vervallen.

Tevens wordt besloten dat we automatisch gaan incasseren, in twee keer, per 1 september en
per 1 januari. Bij geen automatische incasso komt er € 20,00 toeslag bij.
Kascontrole
Er had een kascontrole moeten plaatsvinden voor de ALV. Dit is niet gebeurd. Voorstel is dat
de kascommissie op korte termijn de cijfers gaat bekijken en rapporteert naar het Bestuur.
Indien akkoord: dit zal aan de leden worden medegedeeld. Indien niet akkoord: er zal een
bijzondere ALV bij elkaar worden geroepen. Voorstel wordt aangenomen.
7. TECHNISCH BELEID
Het technisch beleid werd vooral uitgevoerd door Bert de Jong, bij gebrek aan andere
vrijwilligers. Er hebben zich inmiddels enkele vrijwilligers gemeld voor een plaats in de
technische commissie. BdJ is al bezig taken over te geven aan de nieuwe vrijwilligers,
waaronder: Martijn van Minderhout: arbitrage; Karst van der Borg: selectiebeleid; Michel de
Zwart: aandacht/beleid zaalhockey; Marie-José Verheij: begeleiden jeugdtrainers; de heer
Kragtwijk: loopscholing.
Indeling teams: we zijn in overleg met de KNHB zodat de teams volgend seizoen beter
kunnen worden ingedeeld.
Vraag Ruud Post: Is district Noord-Holland niet beter? Vooral voor de lagere teams is NH
niet aantrekkelijk, minder teams, dus meer niveaus binnen een poule. In Zuid-Holland vindt
meer selectie plaats, omdat er meer teams zijn.
8. EHOCKEY
Ehockey is inmiddels geïntroduceerd, Jos Caspers heeft tijdens een coachesavond al e.e.a.
toegelicht. In verband met de afwezigheid van Jos Caspers op deze vergadering gaan we hier
niet verder op in.
9. UITLOTING OBLIGATIES
De volgende nummers zijn uitgeloot. Indien uitbetaling wordt gewenst, dan kan de obligatie
bij de penningmeester worden ingeleverd, met vermelding van het bankrekeningnummer
waarop het geld kan worden overgemaakt.
2
8
27
37
46
50
57

Autobedrijf Heemskerk
Autobedrijf Heemskerk
Breukers
Van den Heuvel
Pop
Remmerswaal
Zonneveld

60
63
64
73
101
106
110

Tenholter
Van Dijk
Van Dijk
Persoon
Persoon
Persoon
Persoon

111
112
128
136
171
172

Persoon
Persoon
De Roon
Bon
Westerbrink
Westerbrink

10. RONDVRAAG
Mirjam van der Borg: is er geen mogelijkheid om toch af en toe een krantje uit te geven,
vooral voor degenen die niet zo vaak/makkelijk achter de computer zitten? Deze kwestie zal
worden meegenomen in de commissie PR.
Michiel van der Borg merkt nog op, dat het niet alleen belangrijk is om vrijwilligers te
werven, maar minstens zo belangrijk om je best te doen om ze te behouden.
Om 22.30 uur werd de vergadering gesloten en iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.

