VERSLAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
HC HISALIS
16 DECEMBER 2009
AANWEZIG: G. Dooper, H. van der Wal, H. Persoon, I. Breukers, P. ter Haak, J. Litan,
M. Verheij, L. Wanders, G. Suurmond, C. van den Bosch, P. Steenbergen, J. Huijzer,
H. Cozijn, R. Austie, A. Hepkema, J. Eriksson, D.J. Remmerswaal, R. Post, G. van Alewijk,
S. ter Haak, F. van den Heuvel, J. Caspers, J. Joosten.
AFWEZIG MET KENNISGEVING: Mirjam en Michiel van der Borg
1. OPENING
Voorzitter a.i. Harry Persoon opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. AGENDA
De agenda wordt vastgesteld zoals gepubliceerd.
3. NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de ALV van 15-12-2008 worden goedgekeurd.
4. INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen.
5. TERUGBLIK SEIZOEN 2008-2009
Na de vorige ALV een moeizame start met een bestuur zonder TC en kort daarop het
overlijden van Jorg Butz de hoofdtrainer dameslijn. Lichtpunt het ontstaan van de groep
Doen wat heeft geleid tot invulling van vacatures. Lof voor de wijze waarop de nieuwe TC
van nul af aan zich door het seizoen heeft gewerkt.
6. FINANCIELE RAPPORTAGE
Gerard Dooper geeft een toelichting op het financiële verslag van 2008-2009.
Financieel een goed jaar geweest met een omzet van 2 ton en binnen de begroting gebleven.
Bij begroting 2009-2010 rekening houden met eventueel wegvallen van sponsorinkomsten.
Liquiditeit scherp in de gaten houden ivm financiële aflossingsverplichting de aankomende 2
tot 3 jaar. Een maximale bezetting op 2 velden zorgt voor een gezonde club. Sponsor- en barinkomsten zitten aan het plafond.
Vraag van Henk Cozijn over post onderhoud en waarom balans niet wordt gepresenteerd.
Alleen clubhuis is eigendom, waarbij de gemeente subsidie heeft verstrekt voor het oude
gedeelte. Vermogen daarom moeilijk te bepalen. Onderhoud pand is voor de club. Grote
kostenpost is aankomend onderhoud dak. Vooralsnog is er geen extra budget ingecalculeerd
voor eventuele eigen bijdrage bij vervanging oude veld.
Ruud Post vraagt zich af waarom aflossingen verwerkt worden in verlies/winst rek.
Overwegen om aankomend jaar een apart cashflow overzicht te presenteren.
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Voorstel contributie aanpassing vanaf seizoen 2010-2011.
Een verhoging van € 10,- per lid. Motivatie wijnactie levert niet zoveel inkomsten op als
geraniumactie. Sponsorinkomsten lopen terug. Eventuele eigen bijdrage club bij vervanging
oude veld. Met 1 stem tegen wordt het voorstel aangenomen.
Voorstel sanctiebeleid bij niet tijdig betalen contributie bij niet automatische incasso.
2 maanden na factuurdatum boete €35,3 maanden na factuurdatum boete €50,4 maanden na factuurdatum royeren.
Met 1 stem tegen wordt voorstel aangenomen.
Ook het voorstel over afschaffen van het trainingslidmaatschap wordt na enige discussie in
stemming gebracht. Met 13 stemmen voor en 4 tegen wordt het voorstel aangenomen.
De kascommissie heeft het verslag van 2008-2009 goedgekeurd.
De penningmeester wordt door de leden gedechargeerd voor het gevoerde beleid over 20082009. De leden van de kascommissie Piet Kortekaas en Rob Joosten worden bedankt voor hun
werk.
7. BESTUURSMEDEDELINGEN
Een aantal mensen worden bedankt voor hun inzet als vrijwilliger.
Gert van Alewijk, Piet en Heidi Kortekaas en Peter Steenbergen.
Marieke Bootsma en Marie-José Verheij worden benoemd tot Lid van Verdienste.
Voor het vele werk wat Marieke heeft verzet en wat Marie-José nog steeds verzet voor de
club.
De ALV gaat akkoord met het verzoek van het bestuur om Ivo Breukers, Bert de Jong het Ere
Lidmaatschap toe te kennen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de club.
Bestuursoverdracht vindt plaats waarbij Hidde van der Wal het voorzitterschap over neemt
van Harry Persoon.
Peter ter Haak de taak van verantwoordelijke hockeyzaken op zich neemt.
Riet Austie bereid is formeel zitting te nemen in het bestuur als verantwoordelijke voor bar en
clubhuis.
Als kersverse voorzitter vraagt Hidde of de ALV akkoord gaat met het toekennen van het Ere
Lidmaatschap aan Harry omdat hij jarenlang actief is geweest binnen de club als sponsor en
penningmeester. Ook nu gaat de ALV unaniem akkoord.
Update vervangen oude veld.
Gemeente gaat akkoord met vervanging van het veld. Naast het veld moet waarschijnlijk ook
de riolering vernieuwd worden. Nog niet duidelijk is of ook de bak aan vervanging toe is.
Het plan zal aankomende maanden tijdens een raadvergadering in stemming worden gebracht.
Indien akkoord zal vervanging plaats vinden na de familiedag en klaar zijn voor de start van
het nieuwe seizoen.
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Vraag van Anje Hepkema hoe om te gaan met niet bespeelbaar zijn oude veld.
We zullen het probleem uit moeten zitten en meer uitwedstrijden inplannen.
Als de tegenpartij aangeeft dat de wedstrijd bij hun gespeeld kan worden zullen coaches hun
uiterste best moeten doen om dit te realiseren. TC inlichten als er problemen zijn.
8. TOEKENNING WIM SCHWARZ BEKER
Deze beker is in 1974 in het leven geroepen als prijs voor een persoon of team die zich op een
bijzonder positieve manier heeft onderscheiden of verdienstelijk gemaakt.
Voor het jaar 2009 wordt de prijs uitgereikt aan JB1.
Vlak voor de start van de competitie hebben een 5tal jongens hun lidmaatschap opgezegd.
Organisatorisch zijn alle zeilen bijgezet en hebben er veel verschuivingen plaats gehad om de
overgebleven jongens te kunnen laten spelen. Bij de start van de competitie was er niets voor
dit team geregeld. Geen coach, geen keepertas, enz. Vervolgens hebben een drietal ouders
Hans Rietkerk, Erik Klinge en Marcel Verheij het team gecoacht. Ze hebben samen met de
jongens er een mooi jaar van gemaakt.
9. WACHTLIJSTPRINCIPE NIEUWE LEDEN
Hisalis is met name een jeugdclub waardoor er veld en vrijwilligersproblemen ontstaan.
Via het wachtlijstprincipe kunnen nieuwe leden voorrang krijgen bij plaatsing in een team
indien men een vrijwilligersfunctie wil vervullen. Het aanname beleid zal selectief toegepast
worden waarbij het signaal duidelijk moet zijn dat het vanzelfsprekend is dat je als ouders iets
doet voor de club.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor de voorstel waarbij wordt aangegeven dat het plan nog
verder uitgewerkt moet worden. De ALV gaat akkoord.
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.
10
17
28
33
34
39
43

Auto Heemskerk
Auto Heemskerk
Van Amerongen
Groothuis
Groothuis
Leliefeld
Martens

61
70
78
87
97
98
123

Alferink
Persoon
Persoon
Persoon
Persoon
Persoon
Wanders
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141
149
151
165
184
185

de Jong
Geerts
Mollema
Warnaars
Michels
Lefeber

11. RONDVRAAG
Josita: Naast verlichting bij fietsenstalling ook de hoek meenemen. Paaltje om hek vast te
zetten staat zeer ongelukkig. Hier zal aandacht aanbesteed worden.
Anje: Scheidsrechterscursus wordt niet door iedereen gevolgd. Er ontstaat nu een gebrek aan
scheidsrechters bij de 11tallen Wat gaat bestuur hier aan doen. Mogelijkheid van extra
scheidsrechterscursus zal worden bekeken. Daarnaast is ook begeleiding een punt van
aandacht. Evenals het aanspreken van toeschouwers en begeleiders op een sportieve en
respectvolle omgang rondom de wedstrijd.
Ruud: Bij wedstrijdschema differentiatie in speeltijd van juniorenteams. Nu spelen de A
teams altijd laat. Ivm begeleiding door A-spelers bij jongere teams is dit moeilijk te
realiseren. A Teams vinden het vaak prettig later te spelen vanwege de gezelligheid rondom
de 3de helft.
Jos Huijzer: Machtiging automatische incasso ingevuld maar geld is nog steeds niet
afgeschreven. Blijkt bij meer mensen het geval te zijn. Dit wordt uitgezocht.
12. SLUITING
Hidde bedankt ieder voor zijn aanwezigheid, sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor
een drankje.
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