VERSLAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
HC HISALIS
15 DECEMBER 2008

AANWEZIG: B. de Jong, J. Litan, M. Geerts, F. van den Heuvel, I. Breukers, F. Vreeken,
J.A.C. Vreeken, C. van Leeuwen, M. Verheij, G. Dooper, L. Wanders, G. Suurmond, C. van
den Bosch, P. Steenbergen, J.M. Huijzer, P. Kortekaas, F. v. Hasenbroek, H. Stokkers, P. ter
Haak, R. Austie, M. de Jong, D. de Vroomen, L. Kortekaas, M. Hanhart, S. Augustinus, K. de
Jong, F. Austie, L. v. Hasenbroek, A. Hepkema, J. Eriksson, J. Joosten.
LATER MET KENNISGEVING: G.v. Alewijk, H. Persoon.
AFWEZIG MET KENNISGEVING: M. Bootsma, M. TenHolter, J. Persoon, J.Caspers
1. OPENING
Voorzitter a.i. Marc Geerts opent om 20.00 uur de vergadering, heet iedereen welkom en
geeft aan met meerdere gemengde gevoelens deze vergadering voor te zitten. Enerzijds
vanwege het naderende afscheid, anderzijds vanwege grote problemen op het TC gebied.
Hij geeft aan te willen starten met dringende mededelingen op TC gebied.
Er zijn problemen met de technische aanpak binnen de club. Het is bekend dat er veel kritiek
is op de TC. Er is al eerder een gesprek geweest waarin basis afspraken zijn gemaakt, dit heeft
niet geleid tot een goede uitvoering tussen Peter, Jörg en Bert. Door slechte samenwerking,
miscommunicatie en de strijd daaromheen heeft er een escalatie plaats gevonden. Er zijn
mails gepasseerd en zelfs MB1 heeft massaal brieven gestuurd. Met alle respect voor de
aanwezige meisjes van B1voor hun brief en aanwezigheid bij de ALV, dit is niet de manier
hoe wij als bestuursleden met elkaar omgaan.
Peter Steenbergen heeft daarom afgelopen weekend besloten af te treden als hoofd TC. Ook
Bert de Jong heeft aangegeven zijn taken ter beschikking te stellen. Het bestuur betreurt de
gang van zaken en zal zich beraden wat in het belang van de club de beste weg is om verder te
gaan, ook wat betreft de hoofdtrainer meisjeslijn.
Het bestuur weet wat ze wil, echter de uitvoering is zeer complex. Met de mankracht die we
nu hebben heeft dit alleen geleid tot ad hoc zaken oplossen en brandjes blussen.
Morgen staat er een discussieavond TC gepland. Lukt het niet daar over de aanpak, nieuwe en
goede stappen te zetten, en extra mensen te mobiliseren dan heeft de club een groot probleem.
Marc geeft aan hiermee alle ingezonden brieven behandeld te hebben en als de aanwezige
meisjes van B1 willen, ze vrij zijn om te gaan.
2. AGENDA
De agenda wordt vastgesteld zoals gepubliceerd.
3. NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de ALV van 10-12-2007 worden definitief goedgekeurd.
4. INGEKOMEN STUKKEN
Jos Caspers: Contributie verschillen wel/niet selectieteams. Hierop wordt terug gekomen bij
agendapunt 7.
Betere communicatie, zijn wij het van harte mee eens. Door goede plannen, goed voor te
bereiden en uit te voeren en hierin ook de communicatie te betrekken. Een echt platform
ontbreekt hiervoor. Site is te vluchtig en mails zijn niet persoonlijk genoeg. Ook ontbreekt
iemand die zich daar structureel mee bezig houdt.
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Informatie over ontwikkelingen beter communiceren: verzoek tot openbaarheid van bestuur
en commissie verslagen. Soms worden stukjes hieruit in korte verslagen op de site geplaatst,
echter niet alles kan openbaar gemaakt worden uit privacy/commercieel oogpunt.(denk hierbij
aan sponsorafspraken)
Alle bestuursbesluiten staan op de site. Van overige commissies zijn geen verslagen
voorhanden.
Jacqueline Persoon: Snellere en zorgvuldigere bekendmaking van teamindelingen.
Het basisproces moet helder zijn en goed worden gecommuniceerd. Hiervoor zal dinsdag ook
een afspraak met de TC worden gemaakt.
Toch is dit niet altijd praktisch uitvoerbaar, bijv. door late opzeggingen, wijzigingen aantal
teams etc. Bovendien moeten spelers en ouders zich realiseren dat indelingen altijd
onderhevig blijven aan veranderingen. Er is nooit een definitieve indeling.
5. JAARVERSLAG
45 nieuwe scheidsrechters met dank hiervoor aan Eric Klinge
600e lid inmiddels staat de teller op 625
Barhoofden die er voor zorgen dat het bargebeuren prima loopt dankzij Riet Austie
Entrée MaxTT helaas zonder internetverbinding nog niet in gebruik
Entreebord hoofdsponsor
Familiedag en Kerstgala een groot succes met dank aan Ivo Breukers
Inkoop/organisatie loopt op rolletjes dankzij Heidi Kortekaas
Lisa Barschema’s met wantrouwen begroet maar inmiddels een succes story
Nieuwe hoofdtrainer voor de H1
Nieuwe kledinglijn succesvol geïntroduceerd met dank aan Fred vd Heuvel en zijn team
Nieuwe penningmeester
Nieuwe secretaris
Nieuwe voorzitter TC helaas weer een vacature
Promotie dames naar de 3e klasse
Schipholfonds sponsort twee keeperuitrustingen G-Hockey
Sponsoravond met Elsemieke Havinga
Sponsorbingoloterij belactie Heren 1 gewonnen maandelijks extra clubinkomsten
Sponsoring 2 dugouts van Rabobank op het oude veld
Start B4Kids
Start Studiesport
Totally Hockeytoernooi een zeer geslaagde jeugddag met dank aan de organisatie
Jongste Jeugd-dag met veel enthousiaste kinderen met dank aan de organisatie
V-factor
V-factor feest waar alle vrijwilligers zijn bedankt met dank aan de V-factorcie voor de
organisatie
Videosteiger
Vrijdagavond openstelling
Dames 1 bij elkaar gebleven en inmiddels ruim voorzien van speelsters met dank aan Gert
en Ivo
Geraniumactie wederom succesvol met dank aan Bert voor de organisatie
Totale sponsorbijdrage boven 45.000 dankzij de sponsorcommissie
Stichting Vrienden nieuw bestuur
Overgang naar District Noord Holland
Financiering clubhuis geformaliseerd
Algemeen Bestuur maandelijks met 8 personen
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6. BESTUURSMEDEDELINGEN
Marc geeft aan twee jaar geleden te zijn benaderd bij het aftreden van Theo Borgert.
Ja, gezegd voor een half jaar als a.i. om na de oplevering van de nieuwbouw te stoppen. Het is
iets langer geworden.
Hij kijkt terug op de drie speerpunten.
1. Werving van vrijwilligers: via de V-factorcie is er een breder kader gekomen, helaas
zeggen er ook weer mensen op en groeit het vrijwilligers aantal niet evenredig mee met het
ledenaantal.
2. Transparant financieel beleid: dit is inmiddels goed geregeld.
3. Communicatie: dagelijks en algemeen bestuur overleggen samen 1x per maand zodat
iedereen weet wat er speelt. Communicatie tussen de commissies en leden verloopt helaas niet
goed genoeg.
Er is veel kritiek en ad hoc communicatie. Hij geeft aan er niet in te zijn geslaagd dit op een
goede manier te structureren.
Er wordt ook wel veel gezeurd, vaak door leden die niets doen voor de club.
Marc vertelt toch veel plezier te hebben beleefd aan het vrijwilligerswerk dat hij sinds 1983
voor de club heeft gedaan, waaruit o.a. nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Per 1 januari
stopt hij definitief. Maar hij zal een regelmatige bezoeker aan de club blijven.
Harry Persoon zal als a.i. tijdelijk de belangrijkste taken overnemen.
Marc bedankt Harry dat hij het stokje voorlopig van hem wil overnemen. De ALV gaat
akkoord en er volgt applaus.
Er zal echter een opvolger gezocht moeten worden die voor langere tijd het voorzitterschap
over wil nemen.
Ook Pieter Jan de Bruijn is afgetreden als voorzitter G-hockey. Hij heeft G-hockey met succes
op de kaart gezet, goed functionerend met veel begeleiding en een compleet team, iets wat
maar weinig verenigingen is gelukt. Zijn opvolger is Frank Vrijburg. Met dank aan de af- en
aantredende voorzitter G-hockey.
7. FINANCIËLE REPORTAGE
Afgelopen jaar is “automatische incasso” geïntroduceerd wat prima werkt.
Van de 150 leden die hier geen gebruik van maken zijn er 100 die niet betalen. Dit werkt dus
niet. Het kost veel tijd en energie om dit geld te innen. Mensen die uit principe automatische
incasso weigeren zullen voor 15 september van elk nieuw seizoen betaald moeten hebben.
Voorstel is om met ingang van seizoen 2009 automatische incasso voor iedereen verplicht te
stellen. De leden accorderen het voorstel.
Terugkomend op de vraag van Jos en Jacqueline over differentiatie in contributie.
Door de jaren heen is over dit onderwerp discussie gevoerd. Het bestuur heeft al eerder in
2005-06 aangegeven welke argumenten tegen differentiatie zijn. Na de jongste
bestuursvergadering heeft bestuur besloten haar standpunt daarin niet te herzien.
De hockeysport moet voor iedereen toegankelijk zijn, differentiatie bemoeilijkt
toegankelijkheid.
Ervaring leert dat spelers van D1 en H1 makkelijker weggaan als zij meer moeten betalen.
De extra kosten voor trainers komen voor een groot deel uit extra sponsorgelden.
Contributie wordt gebruikt om alle trainers te bekostigen, materialen, veldhuur en financiering
clubhuis.
Dat selectie teams iets meer aandacht krijgen komt iedereen ten goede.
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Het is een unicum dat niet-selectieteams ook 2x training krijgen. Dat is bij veel clubs niet zo.
Naast selectiebeleid is er ook gedacht aan breedtesport, echter door gebrek aan mankracht kan
dit niet naar behoren worden uitgevoerd.
Om niet ieder jaar opnieuw deze discussie te voeren is het raadzaam hierover een stukje op de
site te plaatsen of in het handboek. De vergadering gaat accoord met een ongewijzigde
contributiestructuur.
Voorstel contributie aanpassing vanaf seizoen 2009-2010
Als uitgaven hebben we een prachtig clubhuis, huur van de velden en 2x training voor
iedereen.
We liggen qua contributie in de lijn van de Bollenstreek, maar aan de onderkant van
hockeyend Nederland.
Ter vergelijking senioren bij Amsterdam betalen €385,- en bij HDM €350,- veel meer geld en
krijgen minder waar voor hun geld zeker als recreatief lid die namelijk niet bij alle clubs
training krijgen.
Na enige vragen en opmerkingen wordt het bestaande voorstel in stemming gebracht met als
wijziging dat trainingsleden hetzelfde gaan betalen als trimmers namelijk €125,-.
Met 1 stem tegen wordt het voorstel geaccepteerd.
Gerard Dooper geeft een toelichting op het financiële verslag van 2007-2008.
Opmerkelijkste feit is dat zowel bij de omzet als kosten de historische barrière van 2 ton is
overschreden.
Het budget voor 2008-2009 wordt gelijk gehouden.
Dit is een realistische begroting ten opzichte van voorgaande jaren.
Vragen en opmerkingen vanuit de leden:
- De entreekosten zijn bij het Kerstgala verwerkt in de baromzet,
- Het presenteren van de balans wordt niet gedaan omdat het onder de Stichting valt.
- Verzocht wordt om er in het vervolg voor te zorgen dat het eindresultaat op nul
uitkomt en de banksaldi te vermelden.
De kascommissie heeft het verslag van 2007-2008 goedgekeurd.
De penningmeester wordt door de leden gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid
over 2007-2008.
De leden van de kascommissie Lex Wanders en Rob Joosten worden bedankt voor hun werk.
8. 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.
12
15
29
52
74

Autobedrijf Heemskerk
Autobedrijf Heemskerk
Bogers
Remmerswaal
Persoon

83
99
114
132
133

Persoon
Persoon
Persoon
Van 't Pad Bosch
Driessen
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135
140
152
153
154

Amsen
De Jong
Peters
Rosman
Rosman

156
167
168
170
187

Schuman
Zeldenthuis
Zeldenthuis
Westerbrink
Van Reisen
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9. RONDVRAAG
Marcel Verheij
Zijn er veld ontwikkelingen?
Budgetjaar 2010 komt er bij de gemeente geld vrij voor vervanging van het oude veld.
Dit moet nog goedgekeurd worden door de raad. Wat voor veld het moet worden is nog niet
bekend.
Huidige veld is niet optimaal, gemeente blijven benaderen hier werk van te maken.
Dit jaar blijven aandringen op vervanging en vervolgens gaan voor minimaal vergelijkbaar als
nieuwe veld.
Uitbreiding naar een 3de veld?
Politiek gezien is het lastig. Gemeente heeft aangegeven sport budgetten beter te verdelen
onder de diverse clubs. Wij zijn niet slecht bedeeld geweest.
Draaien of verschuiven van velden is praktisch haalbaar, hier zijn ook plannen voor.
Financieel gezien op korter termijn 3/5 jaar niet realiseerbaar.
Riet Austie
Is er een mogelijkheid de entree van het parkeerterrein van de club veiliger te maken?
Het stukje bij de club wordt door de gemeente gedoogd, vragen het veiliger te maken kan
nadelig uitpakken.
Wel kan gemeente benaderd worden over een veiligere oversteek van FC Lisse naar de club.
Carolien van den Bosch
Is de vacature veldkeuring al vervuld? Nee
De nieuwe sokken voldoen niet goed, kinderen krijgen ze niet aan.
Er zijn andere sokken te koop, die beter voldoen. Verzoek om dit te melden op de site.
Ook komt er een voorstel voor trainingspakken voor niet gesponsorde teams.
Hanneke Stokkers
Meldt dat de overstap naar NH als negatief punt heeft dat jongste jeugd zelf een
scheidsrechter mee moet nemen.
Er via de gemeente Lisse een vrijwilligersverzekering is waar men in noodgevallen gebruik
van kan maken.
Kinderen volgende week 2 dagen gratis mogen verblijven bij B4Kids. Graag melding op de
site.
Bert de Jong memoreert een aantal punten uit de 25 jaar die Marc heeft doorgebracht bij
Hisalis. Marc is altijd bereid geweest zich in te zetten voor de club, als voorzitter
sponsorcommissie, coach en als bestuursvoorzitter.
Hij vraagt de ALV toestemming om Marc erelid van de club te mogen maken.
Dit plan wordt door alle aanwezigen onder applaus goedgekeurd. Waarna de bijbehorende
medaille wordt overhandigd.
Marc geeft aan blij verrast te zijn en bedankt iedereen voor de gezelligheid en vriendschap
door de jaren heen.
Één van de belangrijkste kenmerken van de hockeysport.
Om met woorden van Marc te eindigen:
Kort en goed
Afscheid nemen
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