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AANWEZIG: H. van der Wal, D.G. Dooper, R. Austie, J. Flippo, P. ter Haak, H. Cozijn, R. Elfering,
F. Duivenvoorden, L. Suurmond, G.H. Suurmond, A. Hepkema, C. Pijpe, J. Joosten,
P. Marbus, R. Sprenkeling, F. Paul, N. Ruigrok, C.T. Beelen-van den Bosch,
S. ter Haak.

AFWEZIG met kennisgeving: M. van der Borg

1. Opening
Voorzitter Hidde van der Wal opent om 20.24 uur de vergadering en heet iedereen welkom bij
de 39e ALV van H.C. Hisalis. Hij is verheugd over de grote opkomst van 14 personen maar
zou het toejuichen indien meer leden zich zouden interesseren voor de ALV.

2. Vaststellen definitieve agenda
De Voorzitter heeft een wijziging op de agenda: punt 5 Terugblik en punt 7 Aandachtpunten
bestuur worden samengevoegd en punt 7a wordt toegevoegd: Uitreiking Wim Schwarz Beker.
Verder wordt de agenda gevolgd.

3. Notulen vorige ALV 11 december 2011
De notulen van de ALV van 11 december 2011 worden goedgekeurd.

4. Bestuur: Aanstelling nieuwe penningmeester, aanvulling hockeyzaken
De Voorzitter geeft een algemene beschouwing over de samenstelling van het bestuur.
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit 3-9 personen, er wordt geen zittingstermijn
genoemd. In theorie kan een bestuurder levenslang blijven zitten. Het is echter gebruikelijk
een functie aan te nemen voor een bepaalde termijn, bijvoorbeeld 3-4 jaar met eventueel een
2e termijn. Voor de continuïteit van het bestuur is het belangrijk dat het aftreden van
bestuursleden wisselend plaatsvindt. In 2007 is het bestuur in zijn geheel opgestapt, met alle
gevolgen van dien. Het bestuur en de vereniging zullen zich beraden hoe dit te verbeteren.
Gerard Dooper heeft aangegeven zijn functie van penningmeester te willen neerleggen in
verband met zijn zakelijke werkzaamheden. Zoals de gewoonte is heeft Gerard zelf opvolging
gevonden in Henk Cozijn. Henk wil echter niet toetreden tot het bestuur, maar als
penningmeester fungeren zonder verdere bestuurlijke werkzaamheden. Volgens de statuten
mag de functie van secretaris en penningmeester gecombineerd worden. Formeel is de
secretaris dan ook penningmeester, waarbij de werkzaamheden worden uitbesteed aan een
specialist, Henk Cozijn. De voorzitter vraagt of iemand in de vergadering hiertegen bezwaar
heeft: het antwoord hierop is nee. Hierbij wordt het voorstel om Henk Cozijn aan te stellen als

penningmeester aangenomen Het bestuur is blij met de benoeming van Henk en kijkt uit naar
de samenwerking.
Met een mooie bos bloemen bedankt de voorzitter Gerard Dooper voor de werkzaamheden
die hij in zijn jaren als penningmeester voor de vereniging heeft gedaan en nodigt Gerard uit
voor een afscheidsdiner samen met zijn vrouw Jelma, het bestuur en Henk Cozijn.
Hierna vraagt de voorzitter de vergadering om toestemming voor uitbreiding van het bestuur
met een vertegenwoordiger Hockeyzaken technische zaken; René Elfering. René is een aantal
keren bij de bestuursvergadering aanwezig geweest. Zijn kinderen zijn 3 jaar geleden bij
Hisalis lid geworden na een aantal jaren bij Bennebroek gespeeld te hebben en hij wil graag
iets doen voor de niet-selectie teams op bestuursniveau. René en Peter vullen elkaar aan en
hebben de TC verder opgezet. Oorspronkelijk zou René de functie van Voorzitter TC
binnenkort overnemen van Peter ter Haak, maar vanwege zijn zakelijke werkzaamheden kan
dit niet doorgaan. Het voorstel wordt goedgekeurd door de vergadering. Het Bestuur heet
René welkom.
Peter ter Haak neemt het woord en geeft aan dat er op dit moment geen termijn is vastgelegd
voor de zittingsduur van een bestuurslid van de TC. De zittings-termijn moet goed verwoord
worden en wordt voorgelegd in de komende ALV. Verder wil Peter een stap terug doen als
voorzitter van de TC, dit zal over een jaar plaatsvinden, er moet gezocht worden naar een
opvolger. Peter blijft wel betrokken bij de vereniging. De TC heeft bijzonder goed werk
afgeleverd afgelopen seizoen en zal door Peter of Rene vertegenwoordigd worden bij de
bestuursvergadering tot er een nieuwe voorzitter gevonden is. Peter licht toe dat de afgelopen
jaren hard gewerkt is om de TC goed functionerend te krijgen. Er is nu structurele bewaking
nodig en continuïteit van de ontwikkelde activiteiten. Peter wordt door René en Robbert
Sprenkeling bijgestaan in diverse activiteiten.
Hidde kondigt aan dat hij sinds 11-06-09 voorzitter is, dit betekent volgend jaar juni 4 jaar en
dat het tijd wordt voor een nieuwe voorzitter. Hidde blijft het huidige seizoen nog
beschikbaar, maar wil graag komend seizoen aan een nieuwe voorzitter de hamer doorgeven,
zodat dit een geleidelijke overgang kan zijn. Dit heeft ook te maken met zijn internationale
werkzaamheden.

5. Terugblik seizoen 2011-2012 en aandachtspunten bestuur
Hidde geeft een terugblik op het afgelopen seizoen: “Wij zijn bezig om een visie en missie te
ontwikkelen voor de toekomst; waar staan we over 5-10 jaar, hoe kunnen we een en ander
organiseren, wat is de rol van de vrijwilligers en hoe kunnen we verbindend de leden meer
betrekken bij de verenging, immers de vereniging zijn wij met zijn allen, vandaag 622
individuen.
Belangrijk daarin zal zijn een continue verbeter proces. Die weg zijn we al ingeslagen, we
hebben mooiere velden, we hebben betere koffie en we hebben mooi meubilair op het terras.
Dit zijn zomaar voorbeelden, maar ook het opleiden van de trainers en scheidsrechters kan
mogelijk beter, ook hier is aandacht voor. Belangrijk is dat we een verenigingscultuur
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ontwikkelen die graag verbetert en open staat voor suggesties en opmerkingen om op een
hoger plan te komen. Belangrijk is om de leden te betrekken bij de verenging en de leden te
interesseren voor de vereniging. Belangrijk is ook dat de leden meehelpen de verenging een
vereniging te laten zijn, door actieve betrokkenheid en niet enkele leden veel te laten doen,
neen, de taken moeten door velen worden gedaan zodat het behapbaar blijft.
Om de vereniging draaiende te houden hebben we ervoor zorg te dragen dat Financiën op
orde is en de kosten onder controle blijven. We zien een tendens van minder inkomsten uit
sponsoring en dit baart ons zorgen. De Sponsorcommissie zal een centrale rol moeten blijven
vervullen om extra inkomsten te generen. De commissie wordt uitgebreid en versterkt om
deze taak te kunnen vervullen. Mooie successen zijn er geboekt met Volvo. Elk lid dat een
nieuwe Volvo aanschaft bij Svala levert ons per voiture € 1.000,= op. Hier kunnen we
doelstellingen aan verbinden. We kunnen ook verbinden met andere sponsoren en met actieve
betrokkenheid zullen we de sponsorinkomsten beter kunnen waarborgen. Kortom, ook hier
willen we graag verbeteren.
We werken positief aan funkey hockey;
Het veteranen hockey is nieuw leven ingeblazen en dit willen we graag continueren. Het kan
niet mooier verwoord worden dan met een quote van Peter Steenbergen: ook hij vindt het
“een goede sfeer”. Trimmers-cursussen zijn nieuw, maar liefst 40 man doen hier actief aan
mee, Hulde aan Falco en Petra.
Ook de indeling van de teams is dit jaar geweldig gegaan dankzij de tomeloze inzet van de
lijncoördinatoren.
We hebben de geranium actie weer nieuwe impulsen gegeven en dit wordt weer een constante
factor.
Sportief presteren we geweldig en daarnaast hebben we met de Jubileum Commissie een jaar
met bijzondere activiteiten, denk bijvoorbeeld aan de Hisalis-quiz, dit was een groot succes!
Graag realiseren we nog een gezellig hockey-toernooi, denk bijvoorbeeld aan een toernooi
van oud-leden, die misschien studeren, om ze toch aan de club te blijven binden. Dit soort
ideeën leven er om uit te werken tot een jaarlijkse traditie.
Graag noem ik in dit rijtje ook nog een activiteit van de Jubileum Commissie, het kerstgala op
14 december a.s. voor senioren. Dit belooft ook weer een topper te worden.
Het bestuur speelt daarin een bescheiden rol, wij faciliteren graag, maar kunnen niet zonder
de inzet van al die vrijwilligers, graag kom ik daar nog op terug onder punt 7, met de
uitreiking van de Wim Schwarz Beker.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we zeggen dat we als bestuur trots zijn op
jullie, de verenging en alle prestaties die we met zijn allen mogelijk hebben gemaakt, een top
seizoen, veel goede prestaties, dames 1 gepromoveerd, een prachtige Familie-dag en zo kan ik
nog wel even doorgaan, maar dit is ook al toegelicht in het woord van de voorzitter in het
september 2012 stuk.
Kortom, we investeren, verbeteren, creëren continuïteit en prepareren ons voor een gezonde
toekomst waarin sport en plezier op basis van respect naar een ieder centraal hoort te staan.
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6. Financiële rapportage
Financieel verslag seizoen 2011-2012
De financiële rapportage over het seizoen 2011/2012 is tijdens de jaarvergadering uitgereikt
aan de aanwezige leden in de vorm van een winst- en verliesrekening. De penningmeester
heeft een aantal posten uit de winst- en verliesrekening toegelicht. Een korte samenvatting
van de meest opvallende posten wordt hieronder weergegeven:
1. De totale omzet is per saldo afgenomen ten opzichte van seizoen 2010/2011. Dit wordt
veroorzaakt door:
a. lagere contributie-opbrengst
b. minder sponsorinkomsten
c. hogere baromzet.
2. De totale kosten zijn per saldo toegenomen ten opzichte van seizoen 2010/2011. Dit
wordt veroorzaakt door:
a. Toename van trainersvergoedingen waaronder een eenmalige incidentele
uitgave.
b. Toename van de materiaalkosten
c. Toename van de barinkopen
Desondanks is er nog wel sprake van een positieve cash-flow. Het saldo op de bankrekening
is weliswaar afgenomen maar geeft aan het einde van het seizoen nog steeds een positief
saldo.
Vooruit kijkend in het seizoen 2012/2013 zal het moeilijk zijn de sponsorinkomsten op
hetzelfde niveau te houden. Extra aandacht zal dan ook aan de sponsorinkomsten moeten
worden besteed. Besparingen in de kostensfeer lijken lastig te realiseren, zeker als we goede
trainers voor de club willen. Van de kantine inkomsten is, op basis van het aantal leden en dan
vooral de jeugdleden, niet te verwachten dat deze veel in omvang zullen stijgen.
Begroting 2012-2013
Gerard kijkt naar de begroting voor seizoen 2012-2013. De inkomsten blijven relatief gelijk,
waarbij de contributie conservatief is ingeschat. De sponsorinkomsten kunnen wellicht
meevallen, deze inkomsten zijn veilig ingeschat. De begroting toont een positieve cash flow.
De voorzitter ziet een realistische begroting. Met specifieke acties kunnen grote posten als
beregeningsinstallaties worden opgevangen. Alles dat van belang is, is opgenomen.
Falco vraag om specificatie bij de balans. Gerard geeft een toelichting.
Voorstel contributie aanpassing vanaf seizoen 2012-2013
Het bestuur vraagt om een eenmalige aanpassing van € 5,-. Toelichting: het contract met Rabo
als hoofdsponsor vraagt om shirt bedrukt met Rabo-logo. Bestaande shirts kunnen bedrukt
worden, nieuwe shirts zijn al bedrukt met Rabo. Met eenmalig € 5,- zijn de kosten van het
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bedrukken gedekt. Dit is een compromis om niet dwingend nieuwe shirts voor te schrijven.
Alle aanwezigen zijn het eens dat een eenmalige verhoging de simpelste oplossing is. De
bestaande shirts worden bij LJ bedrukt. Hier volgt nog meer info over.
Lennart vraagt of de sponsoring van de Rabo toereikend is voor het verzoek om verplichte
shirt-bedrukking. Hidde geeft aan dat dit soort sponsoren niet te vinden zijn in deze tijd, het
betreft een sponsorovereenkomst voor meerdere jaren.
Robbert merkt op dat de contributie van de tummen hoger is dan die van de trimmers en
vraagt of dit gelijk getrokken kan worden. Onder voorwaarde dat het uitvoerbaar is binnen het
systeem wordt unaniem besloten om de contributie van de tummen voor het seizoen 20132014 te verlagen naar € 151,- en de contributie van de trimmers te verhogen naar € 151,-.
Deze leden spelen geen wedstrijden en dragen geen wedstrijdshirt.
Verslag Kascommissie
Robbert Sprenkeling en Harry Persoon worden bedankt voor hun zitting in de kascommissie.
Ook Henk Cozijn wordt bedankt voor zijn aanwezigheid bij de kascommissie. De
kascommissie heeft de het financiële overzicht akkoord bevonden.
Voor 2012-2013 blijft de kascommissie gelijk.
Decharge 2010-2011
Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde beleid over 2011-2012.
Hidde bedankt Lennart voor zijn herinnering aan het bespreken van de begroting.

7a. Uitreiking Wim Schwarz Beker
Vanavond reiken we de Wim Schwarz Beker uit aan iemand die Wim’s gedachtegoed hoog in
het vaandel heeft staan: “Niet ik, maar de club staat centraal.” Dit past perfect bij de persoon
die vanavond de Willem Schwarz Beker in ontvangst mag nemen. De persoon in kwestie stelt
de club namelijk altijd centraal.
Hoe kwam de Wim Schwarz ook alweer tot stand, dat zit zo: Na het onverwachts overlijden
van Wim Schwarz, heeft de toenmalige voorzitter van Hisalis, Gerard van Baalen, in 1974 de
Wim Schwarz Beker in het leven geroepen. In eerste instantie was deze beker alleen bestemd
voor teams binnen onze vereniging die zich op enig gebied verdienstelijk hebben gemaakt
voor Hisalis, geheel volgens het gedachtegoed van Wim Schwarz.
In 2004 heeft het toen zittende bestuur besloten om ook individuele personen in aanmerking
te laten komen voor de Wim Schwarz Beker om zo nog beter diegene te kunnen eren die zijn
of haar vrije tijd opoffert voor de vereniging. Zo is het tot stand gekomen.
Als bestuur hebben wij dit jaar gekozen voor de uitreiking van deze prijs aan een persoon die
als voorbeeld kan dienen voor alle andere vrijwilligers. We hebben erg veel en zeer goede,
enthousiaste vrijwilligers die met zijn allen de club draaiende houden. Wat doen die
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vrijwilligers dan zoal? Ze doen alles, denk aan bijzonder veel tijd steken in de club, ook op
clubvrije dagen, ook in de weekenden, avonden en vakanties staan vrijwilligers klaar en op
onmogelijke momenten kunnen ze gebeld worden en daarnaast zijn de vrijwilligers bezig de
club te verbeteren, te steunen verdere opbouwen te vernieuwen.
Activiteiten zoals visie en missie worden in de nachtelijke uurtjes nog even uitgewerkt,
power-point presentaties rollen links en rechts uit de computer en continue worden er met
verbindende elementen nieuwe vrijwilligers geworven. Het moge duidelijk zijn dat er maar
één bedoeld kan worden die alle zaken die net genoemd zijn oppakt en daarnaast ook nog een
bar draaiende houdt met hulp van barhoofden en zich voor alles optimaal inzet, we hebben het
over Riet Austie. Riet, jij krijgt de Wim Scharz Beker, van harte gefeliciteerd.
Prettig verrast neemt Riet de beker met bloemen in ontvangst, “ze had geen idee”. 7 jaar
geleden is zij met haar dochters bij Hisalis gekomen en ze ervaart Hisalis als een leuke club,
niet te groot met veel persoonlijke aandacht.

8. Rondvraag
Lennart Suurmond heeft het idee dat de ledenadministratie niet alle trimmers als trimmers in
de administratie staan. Hij vraagt om een lijstje met namen van deelnemers aan de training. Er
blijken veel veteranen te trainen en er is een korte beginners cursus waardoor er een paar
weken meer mensen deelnemen aan de training, deze hebben een bijdrage betaald. Caroline
Beelen geeft aan dat er een afspraak is met Voorhout over de deelname van leden van
Voorhout. Zij overlegt met de voorzitter van Voorhout om contact op te nemen met Hisalis
om dit op te lossen. Caroline neem t ook een lijst mee naar de donderdagtraining.
Frans Duivenvoorden vraagt wanneer er iets aan veld 2 gebeurt. Dinsdag 6 november stond
het veld onder water. Als het een uur regent staat het veld onder water. Riet neemt contact op
met de gemeente.
Geen verdere vragen.

9. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en komst en nodigt iedereen uit voor
een drankje.
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