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AANWEZIG: H. van der Wal, R. Austie, J. Flippo, B. Hubert, H. Cozijn, N. Ruigrok-Janssen,  

A. Hepkema, L. Streppel, F. Paul, M.A.Th.J. van der Borg, J. van der Borg, E. Eggink, 

M. van der Borg, C. Pijpe, J.K. Sterkenburg, E. Cozijn, M. Putter, R. Sprenkeling,  

K. Dijkhuis, L. Petiet, P. ter Haak, F. de Clercq, C. van den Bosch, F. Duivenvoorden, I. 

Schapink. 

AFWEZIG met kennisgeving: H. Broersen, L. Verdegaal  

1. Opening 
Voorzitter Hidde van der Wal opent om 20.17 uur de vergadering en heet iedereen welkom bij 

de 40e ALV van H.C. Hisalis. Ondanks het zware weer, de training van Heren 1 èn de 

voetbalwedstrijd AJAX-Celtic is de opkomst groot, tot grote vreugde van het bestuur. 

2. Vaststellen definitieve agenda 
De Voorzitter stelt vast dat er geen wijzigingen in de agenda zijn. 

3. Notulen vorige ALV 7 november 2012 
De notulen van de ALV van 7 november 2012 worden goedgekeurd.  

4. Bestuurswissel 
De Voorzitter vraagt aan Peter ter Haak of hij wil gaan staan. Peter is afgetreden als voorzitter 

TC en uit het bestuur. Namens de vereniging bedankt Hidde Peter voor zijn inzet voor de TC.  

Peter is ook verantwoordelijk voor het feit dat Hidde voorzitter is geworden, samen zouden ze 

4 jaar deel uitmaken van het bestuur.  

Bij het aantreden van Peter waren meerder zaken voor verbetering vatbaar. Met de realisatie 

van het Hockeyplan, opgesteld met verschillende vrijwilligers is dit bewerkstelligd en vele 

leden helpen bij de uitvoering van dit Hockeyplan,. Ten tijde van zijn aankondiging om te 

stoppen heerste er rust binnen de TC en was er een vervanger gevonden. Het seizoen 2012-

2013 heeft een record aantal kampioenen opgeleverd, de basis hiervoor is gelegd door de TC. 

Zoals ondertussen traditie is, nodigt de Voorzitter Peter en zijn vrouw Soraya uit voor een 

gesponsord diner, om afscheid te nemen van het bestuur. Bedankt. 

De Voorzitter is blij Bjorn Hubert aan de vergadering voor te kunnen stellen als nieuwe 

voorzitter TC, Bjorn maakt ook deel uit van het bestuur. De vergadering stemt unaniem in met 

zijn benoeming. Hidde uit de hoop dat Hisalis ook meerdere jaren op zijn bijdrage kan rekenen. 

Bjorn antwoordt met te zeggen dat de doelstelling is om H1 en D1 in de 2e klasse te laten 
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uitkomen. Peter heeft hiervoor een fantastische basis gelegd, met veel inzet van de TC, Bjorn is 

de gehele TC hiervoor dankbaar en hij kijkt uit naar het vervolg. 

5. Bestuursmededelingen 
De Voorzitter uit de zorg van het bestuur met betrekking tot de continuïteit van de 

scheidsrechters. De KNHB verplicht hun leden om een scheidsrechterskaart te halen, hier wordt 

nog niet goed gevolg aan gegeven. Door het tekort aan scheidsrechters is het indelen moeilijk 

en veel werk. Het bestuur vraagt de vergadering om na te denken en rond te vragen zodat er 

mensen gevonden worden voor de Arbitragecommissie.  

Florian de Clercq geeft aan dat Hisalis binnenkort een 2e bondscheidsrechter heeft in Robin 

Bakker en voegt toe dat ieder spelend lid zijn kaart moet halen en opgesteld wordt om te 

fluiten. De verantwoordelijkheid om de arbitrage op orde te hebben is aangetoond bij de 

voetbal, waar met bewondering wordt gekeken naar de arbitrage bij hockey. Bij Hisalis moet er 

veel gebeuren om de arbitrage weer op orde te krijgen. Het is zaak dat niet alleen de spelers 

maar ook de scheidsrechters en supporters langs de lijn het spel leuk houden. Hierbij moeten 

beginnende scheidsrechters ook gecoached worden. Florian stelt zich hiervoor beschikbaar, 

zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het een gezellig en sociaal sportgebeuren kan 

blijven. Hij geeft een aanbeveling aan de hele vereniging om dit op te pakken en er iets mee te 

doen. 

De Voorzitter beaamt deze prachtige woorden, dit kan niet mooier gezegd. 

Eveline Eggink brengt in dat de nadruk voor het fluiten van wedstrijden teveel bij de senioren 

ligt, veel senioren hebben al meerder malen gefloten en de druk wordt te hoog met naast 

hockey een 40-urige werkweek of studie. De Voorzitter antwoordt dat dit klopt, daarom moet 

het scheidsrechtersbestand op orde komen, maar hiervoor is ook de begeleiding van de ervaren 

scheidsrechters nodig zoals die Eveline noemt. 

Nanda Ruigrok voegt toe dat de komende weken een lichting van 95 leden examen doen. Het 

streven is om het einde van het seizoen ook de B-jeugd examen te laten doen.  

De Voorzitter bedankt de aanwezigen voor alle input en uit zijn verwachting dat de vereniging 

er met elkaar voor zorgt dat de arbitrage op orde komt.  

Verstrekking ledengegevens: De website is afgelopen seizoen op een geweldige manier 

verbeterd, waarvoor dank. Met de nieuwe website komt de bescherming van de ledengegevens 

naar voren. Het bestuur vraagt de ledenraad in te stemmen met het verstrekken van 

ledengegevens aan andere leden. Deze ledengegevens zullen alleen zijn in te zien op het 

besloten deel van de website. De vereniging zal technische maatregelen treffen om te 

voorkomen dat zoekmachines deze gegevens indexeren. De vereniging zal alleen die 

ledengegevens verstrekken welke specifiek nuttig kunnen zijn voor het leggen van contact met 

andere leden, voor zover dit gangbaar is binnen de context van reguliere en/of gebruikelijke 

verenigingsactiviteiten. De vergadering stemt unaniem in met het verzoek. 
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6. Terugblik seizoen 2012-2013 

“Wat zo mooi is aan onze hockeyvereniging: dit jaar loopt alles bijzonder goed. Er is een grote 

betrokkenheid van de leden, dit uit zich in goede sportieve resultaten, een florerende kantine, 

tip top website, fenominale opkomst tijdens de Familiedag, een enthousiast jeugdbestuur, 

vooruitstrevende activiteiten bij G-hockey, actieve veteranen, goed draaiende commissies met 

als nieuwste toevoeging de Vertrouwenscommissie en zo kan ik nog wel even doorgaan” zegt 

de voorzitter. Punten van verbetering zijn er ook: de realisatie van de keeperstraining, het 

opleiden van scheidsrechters, maar er wordt hard gewerkt om dit op te lossen. Aandacht ook 

voor de dalende sponsorinkomsten, en uitbreiding van de vrijwilligers om alle benodigde 

werkzaamheden te verrichten. Er is dus werk aan de winkel, maar samenvattend was het een 

zeer sportief jaar, 40 jaar Hisalis. Hockey leeft en heeft een groei-potentie, waarbij gekeken 

wordt naar de mogelijkheden voor een 3e veld. Wanneer hierover door de gemeente in de 

toekomst een positief besluit genomen wordt, kan er een extra ALV worden uitgeschreven door 

het bestuur om de leden te informeren. 

Florian de Clercq voegt toe dat het WK-Hockey in het voorjaar 2014 plaatsvindt, dit is een 

enorme impuls voor de aanwas van het hockey. 

7. Financiële rapportage  
Hidde geeft Henk Cozijn het woord. Vorig jaar heeft Henk de functie van Gerard Dooper als 

penningmeester overgenomen. Dit jaar daarom zijn eerste presentatie: 

RESULTATENREKENING 2012-2013 

Inkomsten 

De opbrengst van de contributies is licht gestegen. In de administratie wordt het kasstelsel 

toegepast. Er wordt dus uitgegaan van de werkelijk ontvangen contributie in het boekjaar welke 

loopt van 1 juli t/m 30 juni. Er staat nog een bedrag van circa € 4.500 aan contributies open. 

Aan de betreffende leden worden regelmatig aanmaningen gestuurd.  

De opbrengst van de sponsoren is ook licht toegenomen. Voor de nog onbetaalde facturen is 

een voorziening opgenomen. Het incasseren van de nog onbetaalde sponsorfacturen loopt 

steeds moeizamer. Tevens wordt het ook steeds moeilijker om de sponsorinkomsten op niveau 

te houden. De verwachting is dan ook dat voor het komend seizoen de sponsoropbrengsten 

terug zullen lopen. 

De baropbrengsten zijn fors toegenomen. Dit is grotendeels toe te wijzen aan de extra 

activiteiten in het jubileumjaar en de inzet van de barcommissie en alle vrijwilligers achter de 

bar. De marge op de baromzet is t.o.v. het vorige jaar gelijk gebleven. (Circa 27%) 

De opbrengst van de vriendenloterij wordt elk jaar iets minder. Reden voor deze lagere 

opbrengst is de afname van het aantal deelnemers in de loop der jaren. 

De geraniumactie heeft weer een hogere opbrengst opgeleverd mede door de enthousiaste inzet 

van het geraniumteam en uiteraard door de leden de weer vol overgave langs de deuren zijn 

gegaan. 
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Uitgaven 

Trainers 

De uitgaven voor de trainers zijn fors gestegen. In dit seizoen is gebruik gemaakt van een 

keeperstrainer welke kosten zwaar op het budget hebben gedrukt. Ook de wisseling van trainer 

bij de heren 1 is hierop van invloed geweest. De uitgaven voor de jeugdtrainers is licht gedaald. 

Huisvestingskosten 

De kosten van klein onderhoud zijn toegenomen door de vervanging van de verwarmingsketel. 

Energiekosten zijn licht gestegen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het watergebruik 

voor de besproeiing van het waterveld. 

De premies voor de verzekeringen zijn toegenomen doordat er nieuwe taxaties hebben 

plaatsgevonden en door een hogere premie voor het nieuwe kunstgrasveld. 

De kosten voor inventaris zijn gemaakt voor het betaalsysteem Cashless met alle toebehoren 

zoals apparatuur en software.  

Overige huisvestingskosten zijn toegenomen door de hogere aanslag voor OZB mede 

veroorzaakt door een hogere grondslag van het nieuwe kunstgrasveld. 

Kosten KNHB 

De afdracht van contributie aan de KNHB is hoger doordat er meer teams zaalhockey hebben 

gespeeld. Bepalend voor deze contributie is de samenstelling van het ledenbestand per 31 

oktober van het seizoen. 

Bestuurskosten 

De bestuurskosten zijn fors afgenomen. In het vorige seizoen waren hierin de kosten 

opgenomen van de bestuurlijke boete i.v.m. de keeperstrainer. Verder bestaan de 

bestuurskosten voor het grootste deel uit een jaarlijks abonnement voor het gebruik van een 

online-boekhoudpakket. De advertentiekosten bestaan uit vermeldingen in de gemeentegids 

waarvan 1 factuur vermoedelijk ten onrechte is betaald. Dit is hoogst waarschijnlijk een 

spookfactuur geweest. 

Technische commissie 

De materiaalkosten geven een wat vreemd beeld in de winst-en-verliesrekening. Er is in ieder 

geval minder materiaal ingekocht, dit is te danken is aan een adequatere manier van het beheer 

van de materialen. Er heeft ook een verschuiving plaatsgevonden van de aanschaf van twee 

nieuwe doelen. De kosten zijn gemaakt in het seizoen 2011/2012 maar de bijdrage van de 

Gemeente Lisse voor het volledige bedrag van deze doelen is pas in dit seizoen ontvangen. 

De post sportprijzen is, voor een beter inzicht, in 2012/2013 apart gerubriceerd. In 2011/2012 

was deze opgenomen onder de materiaalkosten. 

Onder de overige kosten zijn de kosten opgenomen voor de flyeractie in de regio voor het 

werven van nieuwe leden. 

Algemene kosten 

Geen bijzonderheden. 
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BALANS 

Vaste activa 

Er is niets afgeschreven op de materiële vaste activa 

Voorraden 

De voorraad bestaat uit de voorraad emballage per balansdatum. Er is geen voorraad 

opgenomen van de bar. Er wordt aan het einde van het hockeyseizoen niets meer ingekocht en 

de nog aanwezige voorraad is niet van materieel belang.  

Vorderingen 

De stand van de debiteuren bestaat uit nog niet geïncasseerde sponsorbijdragen. Hiervoor is in 

het verleden een voorziening opgenomen voor de oudste facturen. De voorziening is 

ongewijzigd gebleven. 

De rekening-courant met de Stichting Vrienden van Hisalis is afgenomen met een bedrag gelijk 

aan de aflossing op de schuld aan de Rabobank. 

De overige vorderingen bestaan uit een vooruitbetaalde termijn voor de huur van de 

koffiemachine en een nog te ontvangen bedrag voor sponsoring. 

Liquide middelen 

De stand van de liquide middelen is iets toegenomen. Het kasstroomoverzicht geeft het verloop 

aan van de toe- en afname van de liquide middelen. 

Voorzieningen  

Aan de voorziening voor groot onderhoud is een vast bedrag toegevoegd conform afspraak uit 

het verleden met de Gemeente Lisse. 

Kortlopende schulden 

Deze post bestaat uit uitgelote obligaties, trainersvergoeding periode juli en een bedrag voor 

onvoorziene uitgaven i.v.m. het jubileumjaar. 

 

Begroting 2013-2014 

In de begroting zijn de trainerskosten aangepast naar € 70.000.  

Henk vraagt of er nog vragen zijn. Falco Paul vraagt of de reservering voor veldhuur kan 

worden doorgetrokken naar 3 velden. Riet geeft aan dat dit geheel onduidelijk is. 

Voorstel contributie  

Voor het seizoen 2013-2014 was een verhoging van € 5,- doorgevoerd voor het bedrukken van 

de wedstrijdshirts, voor het seizoen 2014-2015 gaat de contributie weer met € 5,- omlaag.  

Verslag Kascommissie 

Robbert Sprenkeling en Harry Persoon worden bedankt voor hun zitting in de kascommissie. 

De kascommissie heeft de het financiële overzicht akkoord bevonden. 
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Robbert voegt toe dat de verslaggeving er heel goed uit ziet. De kascommissie meldt dat er nu 

een trainer in loondienst van de vereniging is en dit kan in de toekomst gevolgen hebben. 

De samenstelling van de kascommissie blijft gelijk. 

Decharge 2012-2013 

Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde beleid over 2012-2013. 

De Voorzitter bedankt Henk en de kascommissie. In deze tijd is het mooi dat het financieel 

goed gaat met de vereniging en dat er geen verhoging nodig. Maar: Ken je iemand die interesse 

heeft in het sponsoren van Hisalis, draag deze dan voor aan de Sponsorcommissie, de 

sponsorinkomsten zijn hard nodig als financiële ondersteuning. 

8. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

9. Uitreiking Wim Schwarz Beker 
De voorzitter richt het woord tot Florian de Clercq: ”Jij bent degene die wellicht liever op de 

achtergrond allerlei zaken regelt en gewoon lekker je dingen doet, maar toch kan de club je ook 

in de spotlights plaatsen, we hebben immers één keer per jaar de mogelijkheid de Wim 

Schwarz beker uit te reiken en zo krijgen we jou toch uit de luie herfst stoel om gezellig naar de 

ALV af te reizen! 

Wim Schwarz zei: “Niet ik, maar de club staat centraal” en deze quote past bij geen ander beter 

dan bij jou. De club draait op vrijwilligers en we hebben gelukkig zeer vele en hele goede en 

enthousiaste vrijwilligers die met zijn allen de club sturen en runnen, maar we hebben er weinig 

van het eerste uur en jij bent een van de mannen van het allereerste uur. Waar jij in 1974 al 

aantrad tot 1977 en geïnfecteerd werd met het hockeyvirus om later begin negentiger jaren 

wederom terug te komen tot en met 2013….oeps… een hele tijd! 

Je hebt het ook nog zo weten te regelen dat ook je kinderen alle drie hockey-minded zijn 

geworden, zoals een goede vader het stokje aan zijn kinderen doorgeeft. Dus voldoe je aan alle 

clichés en ben jij een clubman pur sang! 

Fluiten als grote hobby: waar jij de bal genadeloos volgt en de fluit vol van zich laat horen 

indien de bal pardoes een voet raakt. Met de snelheid van een blikseminslag volgen jouw 

eksterogen de bal, niets ontgaat jouw blik. Jij bent dan ook een zeer gewaardeerde 

scheidsrechter, populair bij vriend en vijand en on top ook nog een getalenteerde 

bondsscheidsrechter in het district. Het is voor menigeen een feest om jou te zien fluiten! 

Als hoofdsponsor regel jij de laatste jaren onvergeetbare, mooie familiedagen met een geweldig 

uitgebreid buffet in combinatie met een heerlijke BBQ…Chapeau namens alle leden! 

Privé vind ik jouw onderneming een voorbeeld van schoon ondernemerschap en een feest om 

naar te kijken. Zolang ik in Lisse woon, kopen wij in jouw prachtige landgoedwinkel allerlei 

heerlijke producten, maar mijn topper is jouw appelsap. Onovertroffen puur, eerlijk, een 

geurend bouquet, niet te zoet en niet te zuur, een lange frisse nasmaak, een zachte afdronk en 

een feest om te mogen proeven. Zo is het ook een feest om jou in ons midden te hebben en jou 
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de Wim Schwarz trofee te mogen aanbieden. 

Florian, gefeliciteerd en ik hoop dat de club nog vele jaren harmonieus met jou mag blijven 

samenwerken! Applaus!” 

Florian neemt de beker en de bloemen in ontvangst en antwoordt: “Vind nu maar eens 

woorden, in mijn eigen bedrijf en familie gebruik ik altijd te veel woorden. Zonder 

voorbereiding zal ik het kort houden. Ik voel me geëerd, maar ik doe het inderdaad met plezier 

en met een basisgevoel waarmee ik alles doe. Doe het met passie en liefde, dan lukt het ook.” 

 

De voorzitter vervolgt met het aankondigen van een nieuw lid van verdienste: Mirjam van der 

Borg. “Als we jouw naam horen, denken we aan een clublid pur sang met een hart van goud. 

Zo ben jij jarenlang coach geweest van Riet’s dochter en haar elftal…..jaja dit is al wel weer 

een tijdje terug in de tijd, zo snel gaan dingen, maar dit illustreert ook hoe lang jij actief 

betrokken bent bij Hisalis. 

Jij hebt ook de technische commissie draaiende weten te houden toen Ellen Meeuwissen is 

gestopt. Sommigen weten ons te informeren dat jij een hekel had aan het indelen van de 

teams……kijk en toch wel doen. Klasse. 

Ook heb je de heren Cornel Kos en Ton Degens op de maandagochtenden altijd geholpen met 

het clubhuis en vervolgens bereidde je dan tevens alles voor voor de veterinnen op de dinsdag, 

waar jij als goede hockeyer ook zelf tot vorig jaar nog actief bij speelde. Het was leuk bij die 

veterinnen en als je geen blessure had gekregen had je volgens mij nu nog op het veld gestaan! 

Dan toch maar op een andere, rustigere manier terug op het op het veld als coach voor de 

Dames 2. 

Niet te vergeten: vorig jaar nog actief in de jubileumcommissie, waar de club verrijkt werd met 

prachtige activiteiten gedurende een geheel jaar! 

Wat misschien weer wat minder bekend is, is dat jij ook, samen met Fred van der Heuvel, druk 

bezig was met het innemen en uitdelen van de sponsorkleding en je de organisatie deed van de 

verloren voorwerpen. Wat over bleef werd dan verkocht op de Familiedag en dit spekte de 

clubkas met wat “grijs” geld waar altijd wel weer een goede bestemming voor was.  

Kortom een absolute topprestatie, zoals jij bindend, warm en structureel aanwezig bent in de 

vereniging. 

Mirjam, de hele club is trots op jou en op jouw fantastische betrokkenheid en inzet bij de club. 

Een groot applaus voor jou! 

Mirjam bedankt het bestuur hartelijk voor de gegeven eer. Het is een grote verrassing dat deze 

eer haar toekomt. De bijbehorende penning wordt opgespeld door Eveline Eggink. 
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10. Rondvraag 

Eveline Eggink vraagt wat er gedaan kan worden aan de parkeergelegenheid die grenst aan de 

hockeyvelden. Riet antwoordt dat dit een gedoog terrein is, de parkeerplaats is aan de overkant. 

Eveline zegt dat het ’s avonds niet prettig om naar je auto te lopen, Riet beaamt dit. 

Florian voegt toe dat hij de discussie begrijpt, hij stelt voor om de discussie met de gemeente 

voort te zetten, zodat hier toch ooit een verbetering uit voortkomt. 

Er wordt ook gevraagd of de verlichting verbeterd kan worden. 

Irene Schapink heeft een opmerking over de sanitaire voorzieningen: het stinkt vaak, de klep 

wordt vastgehouden met plakband, de wc-rol houders ontbreken, kan daar iets aan gebeuren. 

Riet antwoordt dat de toiletten alleen in het weekend worden deze gebruikt. De vereniging mist 

een groundsman die dit soort zaken kan regelen, dit is een van de functies die ingevuld moet 

worden. Nanda voert aan dat er diverse aannemers binnen de vereniging zijn, wellicht kunnen 

zij helpen. 

Mevrouw Putter vraagt hoe het kan dat haar zoon sinds hij bij Heren 3 speelt nog maar 1x 

training krijgt, terwijl er in het trainingsschema 2 trainingen vermeld staan. Frans 

Duivenvoorden antwoordt dat dit nog aangepast moet worden, het veld is beschikbaar doordat 

JA2 is verandert in H3, maar deze jongens trainen meestal maar 1x per week. 

Falco Paul zegt dat er veel geld wordt uitgegeven aan de eerstelijns teams en vraagt of er meer 

spelers uit deze teams een bijdrage aan de vereniging kunnen geven. Bjorn antwoordt dat dit 

wel het doel is. 

De voorzitter voegt toe dat het geld tegenwoordig over alle teams verdeeld wordt.  

Ook Frans Duivenvoorde voegt toe dat er gewerkt wordt aan de inzet van spelers uit eerstelijns 

teams. Irene Schapink zegt dat dit voorheen ook verwacht werd. Falco benadrukt dat je op die 

manier ook de kwaliteit in huis houdt. 

Ter illustratie: Vorig jaar werd geïnvesteerd in de keeperstraining, maar de keepers wilden niet 

iets terugdoen voor de vereniging. Op dit moment is het teleurstellend dat er geen 

keeperstrainer is. Riet vraagt of het gemeld kan worden wanneer er andere verenigingen zijn 

die willen samenwerken mbt de keeperstraining. Keeperstraining is erg duur, samenwerking is 

voor vele clubs interessant. 

Peter ter Haak voegt toe dat de leeftijds-verhouding binnen de club het inzetten van spelers ook 

moeilijk maakt met verhoudingsgewijs veel jeugdleden. 

Florian de Clercq: “Dit klopt, maar er zoek naar een oplossing, vooral in samenwerking met 

verenigingen uit de buurt.” 

De voorzitter besluit dat dit een punt van aandacht is, waarvoor de vereniging zich inzet. 

Nanda Ruigrok vraagt waarom er op woensdag 2 trainers zijn, waarvan er 1 duidelijk minder 

doet; kan dit niet anders ingedeeld worden? Bjorn Hubert antwoordt dat deze trainers de 

jeugdtrainers begeleiden en ondersteunen, maar er zal naar gekeken worden. 

Geen verdere vragen. 
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11. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en komst, en nodigt iedereen uit voor 

een drankje. 


