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1. Opening
Voorzitter Hidde van der Wal opent om 20.12 uur de vergadering en heet iedereen welkom bij
de 41e ALV van H.C. Hisalis. Met bijzonder veel plezier aanschouwt de voorzitter de vele
mensen die aanwezig zijn, wellicht vanwege het ophanden zijnde afscheid van hemzelf, of
gewoon om de vergadering. Hartelijk welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda
De Voorzitter heeft een toevoeging op de agenda: onder punt 8 Bestuursmededelingen wordt
toegevoegd het statutair vastleggen van de bestuurstermijn.

3. Notulen vorige ALV 6 november 2013
De notulen van de ALV van 6 november 2013 worden aangepast: pagina 3, punt 6 Terugblik
seizoen 2012-2013, “komt er een extra ALV om de leden te informeren” moet zijn “kan er een
extra ALV worden uitgeschreven door het bestuur om de leden te informeren”.
Hierna worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

4. Terugblik Seizoen 2013-2014
De voorzitter wijst de vergadering op Harry Persoon die achter in de zaal zit, Harry is na zijn
jarenlange inzet voor de vereniging in 2009 benoemd tot erelid en daarmee zijn leven lang
welkom in de ALV, bij deze hartelijk welkom. Hidde wil in deze terugblik een aantal zaken
memoreren en relativeren; Hisalis is een bloeiende en levendige vereniging. Hisalis is van ons
allemaal; de leden helpen elkaar, het gezamenlijk verenigen is wat wij hebben gedaan. Hisalis
blinkt uit in een sterk familie karakter; respect, samenhorigheid en sportiviteit zijn de
kernwaarden van de vereniging. Bij recreatief en sportief spelen hoort ook iets terug doen voor

de vereniging, met veel vrijwilligers die de vereniging draaiende houden en weinig betaalde
krachten. Dit is belangrijk: bij Hisalis ben je lid van een vereniging, geen klant van een bedrijf.
Hidde bedankt alle leden voor hun immateriële inzet. Ook afgelopen seizoen zijn veel
vrijwilligers actief geweest en hebben met elkaar een fantastisch seizoen gedraaid, op het veld,
in de zaal en langs de lijn. Prachtige events zijn georganiseerd.
Het lijkt allemaal voor de hand liggend; tijdens de ALV wordt een mooi financieel overzicht
getoond, maar dit heeft veel werk gekost. Het hele financiële deel van de vereniging wordt
geregistreerd door vrijwilligers. Met een jaarbudget van 2 ton is de vereniging gelijk aan een
klein bedrijf. De voorzitter is blij met de goed kloppende boekhouding, het hoge percentage aan
geïnde contributie en geeft graag een compliment aan het hele financiële team.
Met elkaar is ook de WK-dag georganiseerd; op 2 velden, met onderdelen voor alle
leeftijdsgroepen, deels met omringende verenigingen. Dit laatste was een primeur in de
Bollenstreek. De hoofdsponsor Rabo was aangenaam verrast over de geweldige opzet van deze
dag. De deelnemende verenigingen willen graag dat zo’n dag vaker georganiseerd wordt,
verbindend samen zijn is het voorbeeld!
De Arbitragecommissie is voortvarend van start gegaan, maar om de scheidsrechters op het
juiste niveau te laten fluiten, moeten er meer leden actief zijn bij het fluiten en moet de
organisatie erachter worden uitgebreid.
Na 11 jaar de ledenadministratie te hebben verzorgd wordt Angela Heemskerk hartelijk
bedankt haar jarenlange inzet. De ledenadministratie is overgedragen aan Emily Koerten.
Het seizoen 2013-2014 had 6 kampioensteams met hoge rankings in de competitie. De klapper
was het landskampioenschap van het G-hockeyteam. Aan de opening van de velden werd
luister bijgezet door de G-hockey keeper om de bal te stoppen, maar Maxim werd toen wel
gepasseerd door de burgemeester.
De voorzitter vervolgd met een pluim aan de TC! Alles draait op de velden, met trainers,
coaches en lijncoördinatoren. De TC kan terugkijken op een harmonieus verloop van het
seizoen.
Vers in het geheugen ligt de opening van het 3e veld. Vorig jaar was de grote vraag “Komt het
veld er wel of niet”, nu ligt het er prachtig bij. Speciale dank aan Riet Austie, zij heeft hier heel
veel tijd aan besteed.
En de geraniumactie draait weer volop! 5 jaar geleden stond deze actie stil, maar de afgelopen
jaren is het draaiboek volledig opgetuigd en wordt hiermee elk seizoen een mooi bedrag
binnengehaald. Onder de jeugd zijn een aantal sterverkopers, met aantallen van meer dan 300
verkochte planten. Hidde bedankt hiervoor het Geraniumteam onder aanvoering van Jocelyn
Flippo.
Dit seizoen was de Familiedag weer een groot succes; met hulp van velen wordt dit toernooi
georganiseerd, met traditioneel de afsluitende BBQ mogelijk gemaakt door de Olmenhorst.
Last but not least: voorzitter Hidde van der Wal vertrekt, de opvolger staat te popelen om het
stokje over te nemen. De vergadering lacht dat dit nog bekrachtigd moet worden. Hidde geeft
aan dat Jan Karel Sterkenburg zich goed heeft georiënteerd en ingewerkt. Hidde wenst het
bestuur, de leden en de vereniging een stralende toekomst toe.
NOTULEN ALV HC HISALIS 19 NOVEMBER 2014

2/11

5. Financiële Rapportage
Hidde geeft Henk Cozijn het woord voor de toelichting op de financiële rapportage 2013/2014.

RESULTATENREKENING 2013-2014
Inkomsten
De opbrengst van de contributie is gestegen. Aan het begin van het seizoen 2013/2014 is de
inning van de contributie door Lennart Suurmond overgedragen aan Mieke van Beurden. Er is
veel extra tijd besteed aan het innen van achterstallige contributies. De toename van de
contributie wordt mede veroorzaakt door het aantal nieuwe leden, met veel trimmers en
veteranen.
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 € 1.500 aan contributies open. Aan de betreffende leden worden regelmatig
aanmaningen gestuurd en er is een incassobureau ingeschakeld.
De opbrengst van de sponsoren is ook licht toegenomen. Doordat een deel van de sponsoropbrengsten, welke tot vorig seizoen nog door de Stichting Vrienden van Hisalis werden
gefactureerd, nu door de vereniging worden gefactureerd, is de totale opbrengst gestegen. Er is
echter ook een deel van ten onrechte gefactureerde sponsorbijdragen afgeboekt. De voorziening
is vrijgevallen.
Binnen de sponsorcommissie zijn een aantal commissieleden afgetreden en inmiddels
vervangen. Het sponsorbestand is door de sponsorcommissie goed doorgelicht en er is
geconstateerd dat een aantal facturen ten onrechte zijn verzonden omdat contracten inmiddels
afgelopen waren. Een afboeking was dan ook noodzakelijk. Op dit moment staat er nog een
bedrag van ca. € 6.000 open. Het wordt 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 bar- en evenementenomzet is licht toegenomen. De marge op de baromzet is t.o.v. het vorig
jaar gedaald. (Circa 21% (2012/2013: 27%))
De Hoogvliet plaatjesactie heeft een extra omzet opgeleverd van € 2.000.
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 iets minder opgeleverd dan vorig seizoen. In dit seizoen zijn een aantal
nagekomen kosten uit vorig seizoen geboekt en er vindt een lichte verschuiving plaats van laat
betaalde bedragen.
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Uitgaven
Trainers
De uitgaven voor de trainers zijn wederom gestegen mede door de uitbreiding van het aantal
uren van Michiel Cosijn. Michiel is in dit seizoen om gezondheidsredenen lange tijd niet inzetbaar geweest. Hiervoor is een ziekengelduitkering ontvangen welke weer voor een groot deel is
benut om de vervanging te bekostigen door Martijn van Minderhout en Kees van Schieveen.
De uitgave voor de jeugdtrainers is licht gedaald. Per 1 juli 2013 wordt er gebruik gemaakt van
LISA om te uren te registreren en uit te betalen.
Huisvestingskosten
De kosten van klein onderhoud zijn afgenomen. Er zijn geen bijzonder uitgaven. Vorig seizoen
extra uitgave voor de vervanging van de verwarmingsketel.
De energiekosten zijn licht gestegen. Er vindt nog steeds een lichte verschuiving plaats doordat
de Gemeente Lisse nog niet regelmatig factureert. Over het seizoen 2012/2013 zijn de
energienota’s van de periode april t/m juni pas ontvangen en geboekt in seizoen 2013/2014.
De premies voor de verzekeringen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het verzekeringspakket is
door Jan Karel Sterkenburg doorgelicht en waar nodig aangepast. Er zijn nog een paar
verzekeringen “onder handen” waardoor mogelijk nog wat voordeel te behalen valt.
De telefoon/internetkosten zijn licht gestegen. Er zijn momenteel onderhandelingen gaande met
Interparts om e.e.a. opnieuw in te richten en daardoor kosten te besparen.
Kosten KNHB
De afdracht van contributie aan de KNHB is hoger door toename van het aantal leden.
Bepalend voor de contributie is de samenstelling van het ledenbestand per 31 oktober.
Bestuurskosten
De bestuurskosten leveren een winstpost op doordat de helft van de bestuurlijke boete is
terugbetaald door Sportservice. Verder bestaan de bestuurskosten voor het grootste deel uit een
jaarlijks abonnement voor het gebruik van een online-boekhoudpakket en wat kleine uitgaven
voor secretariële werkzaamheden.
Technische commissie
De materiaalkosten zijn gestegen. Er is in ieder geval meer materiaal ingekocht omdat veel
materiaal aan vervanging toe was. In seizoen 2012/2013 heeft er 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 seizoen 2012/2013 ontvangen.
Algemene kosten
De kosten voor LISA zijn toegenomen. Er zijn extra kosten gemaakt voor de ontwikkeling van
de website, de club-app en voor narrowcasting.
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Financiële baten en lasten
Dit betreft rente voor de lening u/g aan Stichting Vrienden van Hisalis.

BALANS
Vaste activa
Er is niets afgeschreven op de materiële vaste activa.
Financiële vaste activa
Er was in het verleden aan Stichting Vrienden van Hisalis een lening verstrekt voor een bedrag
van € 107.000. Deze lening is in de loop der jaren afgelost tot een restschuld van € 35.000 op
1 juli 2013. Na overleg met het bestuur is besloten dat de vereniging Hockeyclub Hisalis dit
bedrag als lening u/g zal verstrekken aan Stichting Vrienden van Hisalis zodat Stichting
Vrienden van Hisalis volledig zou kunnen aflossen. De nieuwe lening u/g (annuïteitenlening)
heeft een looptijd van 8 jaar en zal volledig zijn afgelost op 1 januari 2021. De rente van de
lening bedraagt 4,25% per jaar.
Voorraden
De voorraad bestaat o.a. uit de voorraad emballage per balansdatum. Tevens is er een geschat
bedrag opgenomen voor de nog aanwezige voorraad per balansdatum.
Vorderingen
De stand van de debiteuren bestaat uit nog niet geïncasseerde sponsorbijdragen. Hiervoor is in
het verleden een voorziening opgenomen voor de oudste facturen. Deze voorziening is in
seizoen 2013/2014 volledig vrijgevallen. 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 nog te ontvangen bedrag voor sponsoring.
Liquide middelen
De stand van de liquide middelen is afgenomen. Voornaamste reden van deze afname is de
verstrekking van een lening u/g aan Stichting Vrienden van Hisalis. 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, onvoorziene
uitgaven, energiekosten, inkopen horeca en subsidie Funkeyhockey
Tevens is onder deze post een bedrag opgenomen van € 5.062. Er is met de Stichting Vrienden
van Hisalis afgesproken dat zodra er een overschot ontstaat op de bankrekening van de
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Stichting Vrienden van Hisalis dit bedrag wordt overgemaakt als vooruitbetaling op de
aflossing van de lening u/g.
Arno van der Vleuten bedankt voor de duidelijke uitleg en vraagt waarom de begroting van de
inkoop bar hetzelfde is als het jaar daarvoor, terwijl de realiteit hoger is. Henk ligt toe dat er
veel ligt aan het moment van boeken van de rekeningen. Riet voegt toe dat er een nieuwe inkoper is die nog strakker inkoopt. Arno vervolgt met de vraag of het een idee is om de bar uit te
besteden, zodat de ouders die normaal bardiensten draaien ingezet kunnen worden voor andere
activiteiten. Riet legt uit dat bijvoorbeeld Alliance zijn clubhuis heeft verpacht en daarvan is
teruggekomen. Een pachter kan niet leven van de opbrengst bij een kleine club als Hisalis en
het betekent ook dat het clubhuis niet meer van de vereniging is, waardoor bijvoorbeeld JB1
geen pizza kan eten na de wedstrijd en het bier meer kost dan € 1,80. Peter Steenbergen voegt
toe dat veel ouders die dan geen bardienst hoeven te draaien helaas geen andere werkzaamheden gaan doen en dat de gezelligheid wordt verhoogd door het draaien van bardiensten.
Hidde voegt toe dat de realisatie van het budget 5-10% anders is dan de realiteit, er zijn elk
seizoen onvoorziene factoren die veel invloed hebben. Er wordt defensief begroot om
verrassingen en meevallers te kunnen verwerken.
Karen Langeveld vraagt waarom de begroting niet gekoppeld wordt aan de realisatie op basis
van de contributie. Henk antwoord dat vorig jaar een inhaalslag op de contributie is geleverd.
Het ledenaantal zal pas seizoen 2015-2016 oplopen, deze begroting is gebaseerd op het huidige
ledenaantal.
Nanda Ruigrok vraagt om uitleg over Body Bouw bij Funkey. Riet antwoordt dat Body Bouw
op basis van de subsidie les geeft in funkey-oefeningen aan kleuters op basisscholen. Dit wordt
gezien als een positieve toevoeging op de gymles en een manier om kinderen op jonge leeftijd
kennis te laten met de hockeysport.
Vervolgens vraagt Nanda of de boetes die door de KNHB worden gegeven niet op de leden
worden verhaald. Henk antwoordt dat de vermelde boetes betrekking hebben op het
terugtrekken van 2 teams uit de competitie. Persoonlijke boetes worden wel verhaald op het
betreffende lid.
Falco Paul vraagt wat het uitganspunt van het aantal leden is. Henk antwoord dat dit de
ledenstand van 31 oktober 2014 is.

Voorstel contributie
Namens het bestuur stelt de voorzitteer een contributie verhoging van 5% voor. Vorig jaar is
zoals afgesproken de contributie met 5% verlaagd. Met de verhoging kunnen onvoorziene
kosten worden opgevangen die horen bij een extra veld voordat het ledenaantal is gestegen. De
vergadering stemt in met het voorstel.
Arno van der Vleuten vraagt of er rekening wordt gehouden met de variatie in leden. Hidde
antwoordt dat dit lastig is, de aanname is dat de gemiddelde samenstelling gelijk blijft.
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Peter Steenbergen vindt dat de familiebijdrage hoog is geworden ten opzichte van het
oorspronkelijke idee. De voorzitter geeft de opmerking mee naar het nieuwe bestuur om hierop
terug te komen met een voorstel voor de volgende ALV.

Verslag Kascommissie/Decharge 2013-2014
Robbert Sprenkeling vormde met Harry Persoon de kascommissie. Deze heeft geconstateerd
dat alles in orde is en geeft bij deze decharge aan het bestuur. Hiermee wordt ook toestemming
verleend aan Hidde van der Wal om af te treden als voorzitter.
Harry en Robbert nemen afscheid als kascommissie en Hidde vraagt beide heren naar voren te
komen en bedankt hen voor hun inzet met een flesje wijn.

6. Kascommissie
Ron van Dorsten en Lennart Petiet zijn gevraagd om de kascommissie te vervangen. Hidde
vraagt Ron wat zijn link is met financiën; Ron antwoordt hierop: “8 jaar accountancy”. De
vergadering stemt in met de benoeming van beiden.

7. Bestuurswissel
Hidde van der Wal draagt Jan Karel Sterkenburg voor om het voorzitterschap over te nemen.
De vergadering stemt hiermee in.
Jan Karel stelt zich voor aan de vergadering. Hij woont met vrouw en 2 zonen in Lisse, heeft
bij verschillende verenigingen gehockeyd en is met de opzet van het nieuwe veteranenteam bij
Hisalis gaan spelen. Hij komt op een mooi moment binnen, een bloeiende vereniging met 3
mooie velden. De verhouding met gemeente is prima. Het park wordt mooi verzorgd, maar
achterover leunen is er echter niet bij. Met 3 velden zijn er mogelijkheden tot uitbreiding van
het ledenaantal (ledenstop uit 2009 kan worden opgeheven) en ook voor het organiseren van
toernooien. Als vereniging tussen de 2 hockeybolwerken Leiden en Haarlemmermeer is Hisalis
de toonaangevende club in de Bollenstreek. Het zou mooi zijn wanneer over een paar jaar de
A- en B-teams in de hogere regionen spelen. Een aantal jaren gelden is gestart met Funkey
hockey, dat resulteert nu in meer jongens in de F-leeftijd. Op de zondag is er ruimte voor meer
senioren teams. Er zijn genoeg ideeën om invulling aan 3 velden te geven. Maar, als we
richting 800-900 leden gaan is het belangrijk om vast te houden aan onze waarden als familievereniging. Als de ingeslagen weg wordt vastgehouden heeft Jan Karel alle vertrouwen in het
welzijn van Hisalis.

8. Bestuursmededelingen
Uitbreiding bestuur
Het huidige bestuur is te klein om alle taken te verdelen en daarom wil het bestuur uitbreiden
met 2 extra functies. Jan Karel vraagt de vergadering goedkeuring voor de toetreding van
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Robbert Sprenkeling tot het bestuur als Algemeen Bestuurslid, met in zijn portefeuille onder
andere evenementen, V-factor. De vergadering gaat akkoord, Robbert wordt van harte welkom
geheten in het bestuur.
Riet Austie heeft aangegeven haar aandachtsgebied graag te verleggen naar sponsoring,
fondsenwerving en het onderhouden van de contacten met de gemeente. Hiermee komt voor
een 6e bestuurslid de portefeuille Accommodatie vrij, het aansturen van een groep mensen die
de taken van barbezetting, inkoop en onderhoud uitvoeren en coördineren. Het is op dit
moment vooral een coördinerende functie.

Reglement Alcohol
In april 2014 is het Reglement Alcohol ingevoerd door het bestuur. Met de invoering van de
alcohol-wet zijn we als vereniging verplicht om ons aan deze regels te houden. Om dit te
bekrachtigen wordt de vergadering gevraagd in te stemmen met het reglement. Het verzoek
wordt aangenomen door de vergadering.
De tijden voor het schenken van alcohol op zaterdag komt ter sprake. Riet zegt dat het bestuur
overweegt om geen alcohol meer te schenken op de zaterdag. De vergadering reageert hier
positief op en stelt voor om dit direct ter stemming te brengen.
De voorzitter vraagt de vergadering om bij hand opsteken bij geen instemming in te stemmen
met het voorstel om per 1 januari 2015 tijdens reguliere competitiedagen op zaterdag geen
alcohol te schenken. Het bestuur kan hierop uitzonderingen bepalen. Met 1 stem tegen wordt
het voorstel aangenomen.

Bestuurstermijn
Het bestuur stelt voor om een termijn voor zitting in het bestuur op te nemen in de statuten. Het
voorstel is om een termijn van 3 jaar aaneengesloten, met de mogelijkheid tot verlengen met 2
periodes, in totaal 9 jaar. De aanwezigen kunnen zich vinden in het voorstel en vragen het
bestuur dit verder uit te werken Er wordt besloten om volgend jaar een concrete wijziging
formeel in te brengen in de ALV.

9. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

10. Wim Schwarz Beker
De voorzitter verteld dat hij vorig jaar was voor het eerst op de ALV aanwezig was toen
Florian de Clercq deze prachtige bokaal kreeg uitgereikt. Jan Karel dacht: “Leuk, dan komt zo
meteen Wim Schwarz de uitreiking doen”. Hidde van der Wal reikte echter de bokaal uit en pas
later begreep Jan Karel waarom Wim Schwarz dat niet meer kon doen.
Voor diegene die niet weten wie Wim Schwarz was, vertelt de voorzitter wie hij was:
“Wim is een voormalig lid van onze vereniging. Geboren in 1936 kwam hij mid-jaren vijftig in
dienst van de Koninklijke Marine als vliegtuigmaker. In 1960 maakte hij de overstap naar de
militaire vliegopleiding. Aan het einde van zijn contract verliet Wim de Koninklijke Marine en
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ging als gezagvoerder vliegen bij KLM Helikopters. Deze maatschappij vloog met helikopters
naar en van booreilanden op de Noordzee. Zijn laatste vlucht op 10 mei 1974 werd hem
noodlottig, waarbij hij, zijn tweede vlieger en vier passagiers omkwamen. Het ongeluk
gebeurde op ongeveer 150 kilometer ten westen van Texel, toen hij op weg was naar een
booreiland. Wim Schwarz is bijna 38 jaar geworden.
Behalve een getalenteerde keeper (ten tijde van zijn overlijden was Wim de keeper in Heren 1)
was Wim ook een goed schaker en kon hij redelijk goed piano spelen. Hij had een uitstekend
organisatietalent met een goed doordachte eigen mening. Bij Hisalis heeft hij zich
verdienstelijk gemaakt op allerlei terreinen, waarbij zijn instelling "niet ik, maar de club staat
centraal" voor velen nog steeds een belangrijk motto is.
Na zijn onverwachte overlijden 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.
Voor zover Wim Schwarz.”
Dan de vraag wie in 2014 de bokaal op de schoorsteenmantel mag zetten, het bestuur heeft daar
niet al te lang over na hoeven te denken: de afgelopen jaren is er binnen de club een groep
mensen gekomen die veel vrijwilligerswerk op zich heeft genomen. Ongekende talenten in het
organiseren van diverse evenementen, toernooien, het geven van trainingen aan de jongere
jeugdelftallen, het opnieuw aanzwengelen van de scheidsrechtersopleiding, zondagmorgen om
9.00 uur pannenkoeken bakken voor de jeugd, het organiseren van de WK-Dag. Je kunt het niet
zo gek verzinnen, ze staan er.
Bij de opening van de nieuwe velden stond de voorzitter op een gegeven moment naast het
erelid Ivo Breukers, die met meer dan genoegen keek hoe die bewuste morgen vele mensen
gestructureerd bezig waren met de organisatie rondom de opening. Hij vertelde dat in zijn
bestuursperiode het bestuur alles moest regelen en dat je nu niet eens weet hoeveel mensen er
bij de organisatie zijn betrokken. Alles verloopt vlekkeloos. Uit eigen ervaring weet Jan Karel
dat je de ontvangers van de Wim Schwarz-beker zelfs moet afremmen in hun enthousiasme.
Zoveel mooie plannen willen realiseren binnen een zeer korte periode is soms te veel van het
goede.
De voorzitter kondigt het volgende aan: “U begrijpt wel, het is niet een persoon die met de
bokaal van Wim Schwarz naar huis mag. Geheel in zijn gedachtengoed gaat dit jaar de bokaal
naar……: De Trimmersgroep van de Donderdagavond.
Proficiat, wat jullie met zijn allen doen, wordt door een ieder zeer gewaardeerd. Naast jullie
enthousiasme zijn jullie ook nog eens een gezellig stel bij elkaar. De donderdagavonden na de
training is daar het bewijs van. En dat jullie ook nog eens goed feest kunnen vieren heb ik
afgelopen zaterdagavond bij het Gluhweintournooi van de Kikkers zelf mogen meemaken.
Nogmaals proficiat!”
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Alle aanwezige Trimmers zijn blij verrast en nemen de beker in ontvangst, met voor iedereen
een Hisalis-roos.

11. Rondvraag
Falco Paul vraagt hoe het staat met de reparatie van de dug outs, dit is hard nodig zeker nu het
weer slechter wordt. Riet antwoord dat de dug outs zo spoedig mogelijk gerepareerd worden.
Freek Eekhout vraagt of de videotoren ook gerepareerd kan worden, deze is niet stabiel. Riet
antwoord dat dit ook gerepareerd wordt.
Arno van der Vleuten zegt dat de indruk onder ouders is dat er verschil is in aandacht tussen
prestatie en recreatieve teams. Kijkt de TC bij de samenstelling van de teams ook naar de
komende seizoenen, zodat de selectie teams eenzelfde niveau kunnen behouden? Bjorn
antwoord dat hij niet herkent dat er verschil gemaakt wordt tussen prestatie en recreatieve
teams. Het idee is dat wanneer alle teams in de breedte beter worden, er vanuit een breed vlak
gekozen kan worden. Arno zegt dat trainers weinig tijd lijken te hebben wanneer de coach
vragen stelt over de training en dat wanner een team meer wil trainen, het moeilijk is om ruimte
te vinden omdat de velden bezet worden door selectieteams. De duur van de trainingen
verschilt ook. Robbert antwoordt als Jongste Jeugd Coördinator dat er aan het begin van het
seizoen 2014-2015 inderdaad te weinig ruimte was, dit kwam door de aanleg van de nieuwe
velden. Toen is de keuze gemaakt om de selectieteams voorrang te geven in het
trainingsschema. Volgend seizoen zal dit niet aan de orde zijn.
In de Jongste Jeugd wordt ernaar gestreefd om de niveaus zoveel mogelijk te verdelen, zodat de
kleinere teams door de sterkere spelers omhooggetrokken worden en bij de overgang naar
grotere teams een beter geheel vormen.
De ledenstop behorende bij 2 velden geldt vooral voor elftallen omdat er niet meer dan 15
spelers in een team passen. Bij de Jongste Jeugd kan beter ingegaan worden op extra spelers
omdat deze makkelijke verdeeld kunnen worden over de teams.
Arno van der Vleuten: Bij de D-jeugd is een groot deel dat doorstroomt naar C-elftallen,
hierdoor ontstaat er grote verschillen in spelers-sterkte in het volgende seizoen, hoe wordt dit
opgevangen. Bjorn antwoordt dat er inderdaad grote verschillen zijn, maar het is enorm lastig
om dit op te vangen. Het niveau van de trainers is de afgelopen jaren omhoog gegaan en de
trainers worden in de breedte op de teams gezet. Hiermee wordt beoogd de verschillen in de
toekomst kleiner te maken. De ervaring leert dat de spelers uit 8-tallen goed mee doorspelen in
11-tallen, het niveau wordt hierdoor eerder versterkt dan verlaagd.
Robbert Sprenkeling meldt dat het Kerstgala dit jaar plaatsvindt op 13 december 2014. Het
feest is dit jaar voor alle senioren ouder dan 18 jaar en hiermee ook voor veteranen, trimmers
en ouders van jeugdleden.
Peter Steenbergen heeft een toepasselijk slogan voor het aan te passen alcohol beleid:
“Terug drinken” op de zaterdag!
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Rijk Vonk staat op namens de Heren Veteranen en bedankt het hele bestuur voor haar inzet die
het mogelijk maakt dat de veteranen met veel plezier spelen als een na laagste team van
Nederland. Deze blijk van waardering wordt overgebracht in de vorm van een fles wijn voor
elk bestuurslid. Jan Karel bedankt alle veteranen hartelijk voor dit gewaardeerde gebaar.
Daarnaast nodig Rijk uit naam van de Veteranen alle leden uit de organisatie van Hisalis uit om
deel te nemen aan de jaarlijkse Veteranen BBQ.

12. Sluiting
De nieuwe voorzitter bedankt de vergadering voor de steun in het eerste uur en sluit de
vergadering met een uitnodiging voor een drankje aan alle aanwezigen.
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