
                                        

VERSLAG 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

HC HISALIS 
10 DECEMBER 2007

AANWEZIG: B. de Jong, J. Litan, M. Geerts, F. van den Heuvel, H. Persoon, I. Breukers, F. Vreeken,             
M. Tenholter, M. Bootsma, L. de Vroomen, C. van Leeuwen, M.J. Verheij, K. van der Borg, M. van der Borg, 
M. van der Borg, R. van Gijlswijk, G. Dooper, E. Klinge, L. Wanders, M. Putter, A. Putter, A. Hutter,  
L. Suurmond, M. Buisman, J. Westerbrink, R. Stalfoort, M. Stalfoort, A. Heemskerk, C. Beelen van den Bosch, 
P. Steenbergen, M. Gietelink, B. Schouten, G. van Alewijk, J. Huijzer, J. Joosten. 
LATER MET KENNISGEVING: R. Austie. 
AFWEZIG MET KENNISGEVING: P. Kortekaas, H. Kortekaas, C. Kos, P. ter Haak. 
 
1. OPENING 
De voorzitter a.i. Marc Geerts opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Geeft aan dat het een actief jaar is geweest met de wisseling van trainers en als hoogtepunt de nieuwbouw. 
Drie speerpunten waaraan de afgelopen maanden is gewerkt: 
1. werving van vrijwilligers: via V-factor is het aantal vrijwilligers uitgebreid, een nieuwe T.C. is hieruit 
gekomen, evenals de clubhuiscommissie en het barbeleid waarbij via Riet Austie in 2 weken tijd 20 nieuwe 
barhoofden zijn aangemeld.  
2. transparant financieel beleid: op advies van fiscalisten zijn vereniging en stichting uit elkaar gehaald. 
Er is een online automatiseringspakket financiën waar meerdere mensen tegelijkertijd aan kunnen werken. De 
penningmeester heeft versterking gekregen van Carina van Leeuwen als assistent penningmeester. 
3. communicatie: dagelijks en algemeen bestuur overleggen samen 1x per maand. De invoering van Lisa. 
 
2. AGENDA 
De agenda wordt vastgesteld zoals gepubliceerd. 
 
3. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
De notulen van de ALV van 12-2-2007 worden goedgekeurd. 
 
4. INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. 
 
5. FINANCIELE RAPPORTAGE 
In de Stichting zijn de opbrengsten van de geraniumactie bij andere verenigingen en financiering nieuwbouw 
geregeld. Op advies van externe adviseurs is per 1 januari 2007 de stichting en de vereniging los van elkaar gaan 
functioneren. Harry Persoon is voorzitter van de Stichtingen geworden en André Dijkstra de penningmeester. 
Linda van Oude Weetering zit namens Notariskantoor Schrama in het bestuur van de Stichting. 
Harry Persoon licht de begroting toe aan de aanwezigen. 
Aflossing kunstgras is een lening die al langer bestaat, waarop wordt afgelost. Deze lening loopt tot 2011. 
Sponsorgelden zijn wat lager uitgevallen, dit heeft te maken met de splitsing vereniging en stichting. 
De geraniumactie, vermeldt onder diversen, is hoger uitgekomen. In de kosten copy zitten de kosten voor het 
handboek en het leasecontract van het kopieerapparaat verwerkt. Post materiaal is hoger i.v.m. het vervangen 
van de dug-outs na stormschade. 
De kascommissie heeft de verslagen van 2005-2006 en 2006-2007 goedgekeurd. 
Zij hebben wel aanbevelingen gedaan aangaande verantwoording contributie, sponsorgeld, barinkomsten en 
geraniumomzet. Er moet een betere detaillering en onderbouwing komen. Dit zal ook gaan gebeuren omdat het 
bestuur het belangrijk vindt om helder en transparant te zijn naar de leden. De kascommissie geeft de huidige 
penningmeester decharge over 2005-2006 en 2006-2007. De leden van de kascommissie worden bedankt voor 
hun werk. 
 
6. BESTUURSMEDEDELINGEN 
Marc Geerts en Bert de Jong zijn in gesprek met de gemeente. De gemeente is bezig met een nieuw 
accommodatiebeleid. Voor het kerstreces zal er nogmaals een gesprek plaats vinden over onze wensen en de 
mogelijkheden van de gemeente via het nieuwe accommodatiebeleid. De gesprekken zijn open en positief. 
De vergunning die is verleend voor de bouw van een ruimte waarin keepermateriaal kan worden opgeborgen, 
loopt af per januari. Er wordt gekeken of de vergunning verlengd kan worden.  
Via een mini commissie wordt er bekeken of Studiesport huiswerkbegeleiding van ons clubgebouw gebruik kan 
maken. Dit als aanvulling op het multifunctionele gebruik van ons clubhuis. 
 
 



 
Een woord van dank en applaus voor Jos Caspers voor de implementatie van Lisa in zeer korte tijd. 
Een woord van dank en applaus voor Riet Austie voor alle energie in het organiseren van de bar. 
 
Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
Harry Persoon treedt af als penningmeester van de vereniging. Hij wordt bedankt voor de vele jaren waarin zijn 
persoonlijke inbreng zeer gewaardeerd werd. Als voorzitter van de Stichting blijft hij actief. 
Gerard Dooper volgt hem op als nieuwe penningmeester voor de vereniging. 
Marieke Bootsma treedt af als secretaris van de club. Ook voor haar een woord van dank voor de dubbelfunctie 
die zij drie jaar heeft vervuld als secretaris en wedstrijdsecretaris. Als wedstrijdsecretaris blijft zij actief. 
José Joosten volgt haar op als secretaris voor de vereniging. 
Marc Geerts als tijdelijke voorzitter ad interim, wil de functie van voorzitter nog met een jaar verlengen. 
De leden accorderen deze wijzigingen. 
 
7. SANCTIEBELEID BARDIENST VANAF SEIZOEN 2008 
PJ de Bruijn heeft de eerste opzet gemaakt voor de barbezetting nieuwe steil. Deze is verder uitgewerkt door  
Riet Austie. Ieder lid vanaf 18 jaar en ouders van jeugdleden draaien verplicht maximaal twee keer per jaar een 
bardienst. Voor senioren is het niet toegestaan bij het eigen team een bardienst te draaien. Iedereen kan zelf via 
Lisa een dienst inplannen. Om spreiding zo groot mogelijk te maken draait iedereen mee, ook als je al op andere 
wijze actief bent als vrijwilliger. Er is bewust gekozen om de barbezetting niet uit te besteden omdat de 
barmarge een belangrijke bron van inkomsten is. Bovendien is uitbesteden duur en onpersoonlijk. 
Aan het eind van het seizoen zal er een evaluatie plaats vinden over het functioneren van de bardiensten in Lisa. 
Voorstel is een sanctiebedrag van €25,00 per lid, per niet vervulde bardienst vanaf seizoen 2008. 
 
Opmerkingen van de leden: 

- bedrag van €25,00 is niet hoog genoeg 
- bij tweede afzegging bedrag verhogen 
- enthousiaste poule van vrijwilligers die voor het afkoopbedrag willen invallen 
- vermelden als algemene voorwaarde bij aanmelding van een nieuw lid, waar voor getekend wordt 
- sanctiebeleid uitvoeren, maar de verplichting om een bardienst te draaien blijft staan 
- kan er naast dit sanctiebeleid en het sanctiebeleid voor het niet komen opdagen als scheidsrechter ook 

nog een sanctiebeleid komen voor het niet verschijnen als rijder 
- nadenken over uitvoeren en communiceren van sanctiebeleid 

 
Het sanctiebeleid wordt op onderdelen aangenomen met grote meerderheid van stemmen. 
 
8. BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL EN ROKEN 
Als bestuur is de vereniging verplicht conform de voorwaarden van de vergunning welke de vereniging heeft, 
een bestuursreglement alcohol te hebben. Tevens is het wettelijk verplicht een reglement te hebben over het 
rookbeleid binnen de vereniging. Er zijn bij de leden geen vragen of opmerkingen. Iedereen is het eens met deze 
bestuursreglementen en geeft zijn goedkeuring. De reglementen zullen gecommuniceerd worden naar de leden. 
Belangrijke delen van deze reglementen zullen in het clubhuis te lezen zijn. 
 
9. KLEDINGLIJN HISALIS 
De kledingcommissie o.l.v. Fred van den Heuvel heeft de wensen en mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe 
kledinglijn. Zij hebben hun plan aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur vindt het een goed voorstel. 
Meta Buisman presenteert het plan aan de leden.  
Het rood van het shirt blijft bewaart, hierin komen witte en bruine strepen, plus het Hisalis logo. Materiaal 
Coolmax. Een sportiever shirt van betere kwaliteit in een dames en herenlijn. Sokken in rood en wit eveneens 
met Hisalis logo. Kleur van rok en broek blijft ongewijzigd om de kosten voor de leden te beperken. Wel zal de 
broek van een nieuw, kwalitatief beter materiaal worden gemaakt. 
Bij voorinschrijving in week 10, 11 en 12 geldt een aanbiedingsprijs van €49,95 voor shirt en sokken. Vanuit het 
bestuur wordt deze prijs nog met €10,00 gesponsord. Winkelprijs na deze periode zal ongeveer €65,00 bedragen. 
 
Vragen/opmerkingen van de leden: 

- let op merkrecht van Adidas i.v.m. strepen 
- mogelijkheid van ruilen, daar tijd tussen voorinschrijving en gebruik groot is m.n. bij kinderen 
- dames 1 en heren 1 hebben een gesponsord shirt, na bekend making van nieuwe teamindeling de 

mogelijkheid van retourneren bij Intersport 
- sponsoren zijn gebonden aan het clubtenue 



 
De leden accorderen de nieuwe kledinglijn. 
Met dank aan Fred, Meta, Monique en Nicolette voor de voorbereidende werkzaamheden. 
 
10. UITLOTING OBLIGATIES 
De volgende nummers zijn uitgeloot. Indien uitbetaling wordt gewenst,  kan de obligatie bij de penningmeester 
worden ingeleverd, met vermelding van het bankrekeningnummer waarop het geld mag worden overgemaakt. 

 
4 
9 
23 
25 
36 
38 
45 

Autobedrijf Heemskerk 
Autobedrijf Heemskerk 
Breukers 
Breukers 
Van den Heuvel 
Leliefeld 
Muller 

59 
62 
65 
69 
80 
82 
84 

Tenholter 
Van Dijk 
Van de Ende 
Van de Ende 
Persoon  
Persoon  
Persoon  
 

85 
89 
92 
118
146
173

Persoon  
Persoon  
Persoon  
Persoon  
Kloosterboer 
Westerbrink 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. RONDVRAAG 
Monique Tenholter: wanneer komt er weer een scheidsrechterscursus? 
16-01-08 komt er een senioren stoomcursus, melding hiervan via site en email. 
In januari komt er ook een avond voor junioren die al kleintjes begeleiden. 
 
Riet Austie: bij Cartouche worden de nieuwe scheidsrechters begeleid via een microfoontje. Deze mogelijkheid 
wordt bestudeerd en eventueel ook ingevoerd bij onze club. 
 
Mirjam van de Borg: wordt er nog iets gedaan aan het parkeerterrein? 
Hier wordt niets aan gedaan, vooralsnog gedoogd de gemeente de parkeersituatie. Wel wordt er door de 
gemeente een invalide parkeerplek gerealiseerd. 
 
Riet Austie: er is veel aandacht voor kinderen met hockeytalent, graag ook aandacht voor minder kwalitatief 
spelende hockeyers. 
 
Frank Vreeken: zijn er speciale prijsafspraken m.b.t. de bar voor bepaalde teams?  
Nee, iedereen betaalt hetzelfde. Er is één uitzondering, de dames veteranen op dinsdagochtend. 
 
Marc vraagt de aanwezige leden om hulp bij het planten van bloembollen op zaterdag 15 december. 
Deze bollen zijn door Jack de Vroomen geschonken aan de vereniging. Tevens bedankt hij iedereen voor 
zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 


