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VERSLAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
HC HISALIS
16 NOVEMBER 2016
AANWEZIG:
J. Sterkenburg, R. Austie, K. Enneking, H. Cozijn, R. Sprenkeling, K. Dijkhuis, B. Hubert,
F. Duivenvoorden, C. Laarman, P. Jasperse, E. Koerten, E. Jacobs, N. Ruigrok - Janssen, E. Ruigrok,
C. van den Bosch, D. Galloway – Barton, J. Eriksson, J. Flippo, G. Post, E. Cozijn, M. Hulsegge,
K. van Schieveen, F. Austie, D. Austie, M. Knaap, C. De Bruin, B. Lefeber, N. Kuiper, P.J. de Bruijn,
R. van Dorsten, A. Hepkema, I. Breukers, S. Ter Haak, S. Cozijn, L. Petiet, K. Langeveld, M. Vink, P. ter
Haak, H. van der Wal
AFWEZIG met kennisgeving:
P. Steenbergen, A. van der Vleuten, R. Vonk
1. Opening
De voorzitter J.K. Sterkenburg opent de vergadering om 20.21 uur en heet iedereen welkom bij de
Algemene Ledenvergadering van 16 november 2016. In het bijzonder wordt erelid Ivo Breukers
welkom geheten.
2. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt vastgesteld, de voorzitter geeft aan dat er waarschijnlijk geschoven gaat worden in
volgorde van agendapunten en zal als toevoeging op de agenda de plannen voor komende jaren
toelichten.
3. Notulen ALV 18 november 2015, alsmede notulen bijzondere ALV 18 mei 2016
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er per pagina aanpassingen op de notulen van ALV
18 november 2015 zijn. Deze zijn er niet.
Vervolgens vraagt hij of er aanpassingen per pagina op de notulen van bijzondere ALV 18 mei 2016
zijn. Deze zijn er ook niet.
Beide notulen worden definitief goedgekeurd en zijn aangenomen door de vergadering. De
voorzitter dankt oud-secretaris Jocelyn Flippo voor haar notulen van 18 november 2015 en de
huidige secretaris voor de notulen van 18 mei 2016.
4. Terugblik seizoen 2015 - 2016
De voorzitter blikt terug op een sportief seizoen. Er zijn helaas enkele vervelende incidenten geweest
zoals een vechtpartij, spugende speelsters en een team dat om onduidelijke redenen van het veld
liep. Wij dienen als club onze normen en waarden te bewaren. Wij dienen er voor te hoeden dat wij
niet meegaan in deze negatieve bejegening langs de lijn.
Wij hebben twee jaar geleden afgekondigd geen alcohol meer te schenken op de zaterdag. Dit is het
afgelopen jaar zeer goed nageleefd. Voor wat betreft het alcoholbeleid voor de zondag is het van
belang om de procedures daarvoor goed te volgen.
Afgelopen seizoen hebben wij 10 veldkampioenen mogen huldigen, dit ligt in de lijn met vorig jaar.
De kampioenen zijn: G-hockey, MF1, MD3, MD4, MC1, MC4, MB3, MB4, H1, H2.
H1 heeft het spannend gehouden door de kampioenschapswedstrijd over 3 wedstrijden uit te
spreiden. Dat is de baromzet ten goede gekomen.
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De voorzitter bedankt graag een aantal commissies en mensen in het bijzonder voor het afgelopen
seizoen.
Zaalhockeycommissie: Frans Duivenvoorden, Carmen Bal en Michael Caspers
Het afgelopen seizoen is er voor het eerst in district Zuid-Holland zaalcompetietie gespeeld. Hier
konden we 8 kampioenen huldigen. Het is de commissie gelukt om voor het komende seizoen de
teams 10 keer binnen te laten trainen met een lagere zaalcontributie dan in eerste instantie werd
gedacht. Veel dank voor deze goede organisatie. Graag de dank ook aan de afwezigen overbrengen.
Heren klussers: heren uit Heren 2 en enkele heren Veteranen
Dankzij deze handige mannen, kunnen wij buiten genieten van de vernieuwde banken.
Emily Koerten
Naast dat zij al de ledenadministratie verzorgt en zich inzet voor activiteiten op de club heeft zij
spontaan het wedstrijdsecretariaat Junioren tijdelijk van Marjelle Hulsegge overgenomen. Veel dank.
Materialen Commissie: Jeroen Eichhorn en Sally-Ann Calahan
Wij zijn blij met de materialen commissie die al de keepersmaterialen op tijd uitgeeft en int. Met de
uitdaging de keepers tevreden te houden, die graag de nieuwste en mooiste materialen wensen te
ontvangen.
Chris Laarman en het opschoonteam
Chris heeft zich als organisator opgeworpen tijdens een grote opruimingsactie op een zaterdag. Met
Chris hebben een 30-tal vrijwilligers geholpen om het zwerfvuil op het sportcomplex te verwijderen.
Er is overtollig groen verwijderd en er veel snoeiwerk verricht. In het kader van de zelfwerkzaamheid
gaat dit een jaarlijks terugkerend event worden.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft hun omzet aanzienlijk verhoogd dit seizoen. Zeer knap gezien de markt
waarin sponsoren na jaren er voor kiezen contracten niet te verlengen. De sponsorcommissie vindt
steeds nieuwe sponsoren, waardoor wij zelfs een stijgende lijn hebben in onze sponsorinkomsten.
Dank, want deze inkomsten zijn belangrijk voor de club.
Jeugdbestuur
Onlangs is er weer een D-jeugd filmavond gehouden. Deze avond was goed bezocht 60 jeugdleden.
Jeugdbestuur organiseert belangrijke events bij ons op de vereniging zoals Sinterklaas, Kerstgala,
tentennacht en leveren diverse hand- en spandiensten bij events.
Evenementencommissie
Naast de evenementen van het Jeugdbestuur zijn wij ook enorm dankbaar voor de overige
activiteiten: Olmenhorst familietoernooi, Rabobank Bollenstreek toernooi, G-hockeytoernooi,
vrijwilligersfeest, Bovenlanderkampen, de succesvolle veiling die onder leiding stond van Linda
Geuzinge. Trots zijn wij ook dat wij Billy Bakker en Naomi van As op de club mochten ontvangen.
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5. Financiële rapportage
Financieel verslag seizoen 2015-2016 & Begroting 2016 - 2017

RESULTATENREKENING
Inkomsten
De opbrengst van de contributies is toegenomen door o.a. de contributieverhoging van 5%. Aan het
einde van het seizoen 2015/2016 bedroeg het aantal leden circa 675 (2014/2015: circa 700) Het
ledenaantal is weliswaar wat teruggelopen t.o.v. vorig seizoen, maar er zijn wel meer seniorleden
bijgekomen. De contributiebedragen van een senior lid zijn hoger dan van een junior lid. Een andere
reden van de toename komt door een forse toename van het aantal teams die zaalhockey zijn gaan
spelen.
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.
De sponsorinkomsten zijn toegenomen. De sponsorcommissie heeft het sponsorbestand goed in
stand kunnen houden. Er zijn zelfs een aantal nieuwe sponsoren gevonden die zich voor een bepaald
aantal jaren aan de club hebben gebonden. Er zijn geen afboekingen gedaan. Een voorziening wordt
dan ook niet noodzakelijk geacht. Per balansdatum bedraagt het openstaande sponsorbedrag € 500.
De bar- en evenementenomzet is licht toegenomen. De marge op de baromzet is t.o.v. het vorig jaar
gelijk gebleven. (Circa 30%)
De opbrengst van de vriendenloterij is toegenomen door de belactie van vorig seizoen.
Er wordt per 30-06-2016 met 28 deelnemers meegespeeld in de vriendenloterij. De extra opbrengst
voor de club bedraagt € 6,25 per deelnemer per maand.
De geraniumactie heeft iets minder (minder aantallen verkocht) opgeleverd dan vorig seizoen.

Uitgaven
Trainers
De uitgaven voor de trainers zijn afgenomen. In vorig seizoen zijn er extra kosten gemaakt door het
voortijdige vertrek in de loop van het seizoen van de trainer van de Heren 1. Dit heeft dit geleid tot
een extra uitgave van circa € 4.000. Er zijn in dit seizoen minder kosten gemaakt voor de vaste
trainers, maar meer kosten voor de vrijwillige trainers.

Huisvestingskosten
De kosten van klein onderhoud zijn toegenomen door o.a. schilderwerkzaamheden aan de
buitenkant van het clubhuis en door de aanschaf van het nieuwe buitenmeubilair. De kosten voor het
buitenmeubilair zijn zelfs beperkt gebleven door zelfwerkzaamheid van Heren 2.
Energiekosten zijn afgenomen. Grootste afname zit in een creditering van kosten voor electra door
de gemeente Lisse i.v.m. het onjuist doorbelasting van ca. € 2.500 over de jaren 2014 en 2015.
De premies voor de verzekeringen zijn toegenomen t.o.v. vorig seizoen (2014/2015 teruggave premie
kunstgrasveldverzekering van € 2.100).
De telefoon/internetkosten zijn licht gedaald door aanpassingen uitgevoerd door Interparts.
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Kosten KNHB
De afdracht van contributie aan de KNHB is hoger door toename van het aantal seniorleden en het
aantal deelnemende teams aan de zaalhockeycompetitie. Bepalend voor de contributie is de
samenstelling van het ledenbestand per 31 oktober.

Bestuurskosten
De overige bestuurskosten zijn negatief omdat ook het 2e deel van de bestuurlijke boete van € 4.000
is terugbetaald door Sportservice. De advocaatkosten zijn hierop in mindering gebracht hetgeen per
saldo heeft geresulteerd in een kleine opbrengst. 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. Ook zijn hierin opgenomen de kosten voor de
uitbesteding van de contributie-inning aan Kas en Kroost.

Technische commissie
De materiaalkosten zijn licht gestegen. Er is in ieder geval meer materiaal ingekocht omdat veel
materiaal aan vervanging toe was.

Algemene kosten
De kosten voor LISA blijven nagenoeg gelijk.

Financiële baten en lasten
Dit betreft rente voor de lening u/g aan Stichting Vrienden van Hisalis.

BALANS
Vaste activa
Er wordt niets afgeschreven op de materiële vaste activa

Financiële vaste activa
De lening u/g (annuïteitenlening) aan Stichting Vrienden van Hisalis 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.
De rekening-courant met de Stichting Vrienden van Hisalis is afgenomen met een bedrag gelijk aan
de aflossing op de schuld aan de Rabobank.

Liquide middelen
De stand van de liquide middelen is toegenomen. In de loop van 2015/2016 is een bedrag van
€ 30.500 overgeboekt naar de spaarrekening. In januari heeft de veiling een mooi bedrag opgeleverd
van € 18.000. Na aftrek van kosten is het restant apart gezet op de spaarrekening. Tevens is een
bedrag gereserveerd voor de nog te betalen huur voor veld 3, welke nog niet door de gemeente Lisse
in rekening is gebracht. Ook dit bedrag is apart gezet op de spaarrekening. Het kasstroomoverzicht
geeft het verloop aan van de toe- en afname van de liquide middelen.
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Voorzieningen
Aan de voorziening voor groot onderhoud is een vast bedrag toegevoegd conform afspraak uit het
verleden met de gemeente Lisse. De overige voorziening is het restantbedrag van de
veilingopbrengst bestemd voor de nieuwe keuken.

Kortlopende schulden
Deze post bestaat uit:
• Vooruit gefactureerde sponsorbedragen
• uitgelote obligaties
• declaratie jeugdtrainers maart-juni
• trainersvergoeding periode juli
• onvoorziene uitgaven
• energiekosten
• inkopen horeca
• subsidie Funkey-hockey
• nog te betalen huur veld 3
Vragen en toelichting naar aanleiding van de financiële rapportage
Pieter Jan de Bruin: wie beheert de stichting Vrienden van Hisalis?
Henk Cozijn: Voorzitter is Andre Dijkstra, penningmeester Henk Cozijn en secretaris Hidde van der
Wal.
Pieter Jan de Bruin: hoeveel professionaliteit hebben wij nodig voor de trainers?
Björn Hubert: wij hebben gekozen om de breedte omhoog te trekken, daarvoor dient de kwaliteit
van (breedte) trainers omhoog te gaan.
Pieter Jan de Bruin: heeft de KNHB daar richtlijnen voor?
Björn Hubert: wij hebben goede trainers, die relatief veel trainingen geven. Robert Noall geeft 28 uur
training en Jock geeft 25 uur. Daarnaast hebben wij nog selectietrainers. Wij hebben 2 trainers in
loondienst en aan aantal die een factuur voor hun diensten zenden.
Frans Duivenvoorden: trainers mogen bij ons pas vanaf de B-leeftijd trainingen aan elftallen geven.
Pieter Jan de Bruin: meer kwaliteit naar binnen halen, daar zijn we heel blij mee. Meer kwaliteit naar
meer teams en vooral ook naar de Jongste Jeugd.
De voorzitter: € 70.000,- prognose voor de baromzet, als wij hier overheen komen dienen wij BTW
hierover te gaan betalen. Wij zijn positief door een kritische lijn gegaan.
Verslag Kascommissie
Ron van Dorsten en Lennart Petiet hebben als kascommissie de cijfers goed doorgenomen.
Lennart Petiet doet verslag hiervan: “Ron en ik hebben de cijfers beoordeeld, het is een goede en
juiste weergave.”
Decharge 2015 - 2016
Lennart Petiet: “Wij geven het advies aan de vergadering het bestuur decharge te verlenen”. Door
middel van applaus wordt dit door de vergadering verleend. Het agendastuk wordt afgehamerd.
De voorzitter: indien 2 kascommissieleden tegelijk zouden aftreden, ontstaan er praktische
problemen. Wij hebben Pieter Jan de Bruin bereid gevonden om toe te treden tot de kascommissie.
Veel dank aan Pieter Jan.
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Contributie
De voorzitter stelt namens het bestuur voor om voor het seizoen van 2017 - 2018 de contributie te
verhogen met 5%. De onderbouwing daarvoor betreft een aantal onzekerheden waar wij als club
mee te maken hebben.
Allereerst is de verhuur van de ruimte aan Smallsteps. Vorig jaar heeft Smallsteps aangegeven dat zij
niet meer voor een termijn van 5 jaar willen huren en dat zij een fors lagere huur willen betalen. Die
fors lagere huur is gelukkig na lang onderhandelen van de baan, maar het contract is teruggebracht
naar een periode van één jaar, met een optie tot verlenging voor drie jaar. Het zou kunnen dat in juni
2017 de huur ingaande juni 2018 wordt opgezegd. Een benchmark onder andere kinderdagverblijven
heeft aangegeven dat onze huur flink boven de gemiddelde marktprijs ligt. Wij kunnen naar een
andere huurder gaan uitkijken, maar je kan ook de huur naar beneden brengen om in ieder geval
met een meerjarencontract je huurzekerheid te hebben.
Tweede punt is de opgedragen zelfwerkzaamheid van de gemeente. Wij dienen het sportpark,
behalve de velden, zelf te gaan onderhouden. Wanneer deze overdracht van de gemeente naar de
sportclubs op het Ter Specke Park is, is nog onduidelijk. Wij zijn hierover in gesprek met de
gemeente, maar kunnen op dit moment nog niet inschatten wat er precies qua werkzaamheden op
ons af gaat komen.
Derde punt is een aantal verbeteringen die aan de kleedruimtes gedaan moet worden. Er is bij een
rondgang, in verband met de aanpassingen in de keuken en clubhuis, geconstateerd dat er een
schimmel in de muren van de herenkleedkamer zit die de muren aantast. Daar moet iets aan worden
gedaan. Net zoals een nieuwe installatie die er moet komen om te voorkomen dat er Legionella
ontstaat in de douches. De douches spoelen nu eens in de zoveel uur door, maar dat blijkt op dit
moment niet voldoende te zijn.
Vierde punt de materialen (hockeyballen, keeperuitrustingen, trainingsmateriaal, maskers) worden
ieder jaar duurder. Ook deze prijzen indexeren, wat uiteraard ongunstig voor de inkoop is.
En als laatste punt is er nog steeds een schaarste op de trainersmarkt. De “vraag en aanbod” bepaald
de prijs die je ervoor dient te betalen.
Vragen en toelichting naar aanleiding van voorstel contributieverhoging
Jocelyn Flippo: wat doet de club het volgend jaar met de contributie?
De voorzitter: wij hopen volgend jaar de onzekerheden niet meer te hebben, wij willen als club wel
een nullijn hebben.
Cees de Bruin: verrassend 5%; de club weet dat ze de huur ontvangt voor 1 jaar. Het voorstel is voor
dit betreffende jaar 2017-2018. Dit seizoen hebben wij 9% verhoging gehad, volgend seizoen krijgen
we 5% contributieverhoging.
De voorzitter: het huurcontract met Smallsteps loopt deze zomer af.
Jennyfer Eriksson: Wat is de strop voor de club als zij opzeggen?
De voorzitter: er bestaat een kans dat zij in 2018 eruit gaan, dan hebben wij geen huurinkomsten van
hen meer.
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Chris Laarman: kunnen wij niet extra leden gaan aantrekken?
De voorzitter: in Amsterdam blijven de leden toestromen, maar bij ons in de regio is de groei er uit.
Chris Laarman: de trimmerscursus was een succes, hij is verbaasd dat dit jaar niet gestart is.
Björn Hubert: de velden zijn vol gepland met trainingen. Maar in maart starten wij weer een nieuwe
groep trimmers.
De voorzitter: ons ledenaantal zit net iets onder de 700, doel is om structureel 750 leden te hebben.
Cees de Bruin: gaan wij weer scholen benaderen?
Robbert Sprenkeling: wij organiseren vriendjesdagen op de club. Bij het CBS is bekend dat er steeds
minder kinderen in de regio zijn. Wij doen er veel aan om de leukste sportclub in de regio te zijn.
De voorzitter: wij hebben op de club vriendjes-/vriendinnetjesdagen gehad, waarna wij veel nieuwe
inschrijvingen hadden. Als je 14 nieuwe aanmeldingen hebt, hou je daar 10 van over, dat is dan weer
een jeugdteam.
Marjelle Vink: de contributie is een groot verschil met voetbalcontributie, waar zit dat in?
De voorzitter: de contributie is bij de voetbal lager, omdat wij de teams van een keeperspak dienen
te voorzien.
Robbert Sprenkeling: qua hockeyclub zijn wij niet duur, vergelijk ons met de clubs in de omgeving,
dan hebben wij zeker niet de hoogste contributie. Met de contributie van andere sportclubs, daar
zijn wij niet goed bekend mee.
De voorzitter vraagt aan de vergadering of dit al de vragen zijn met betrekking tot het contributie
voorstel? Nadat er geen vragen meer zijn vraagt de voorzitter aan de vergadering om goedkeuring te
geven aan de 5% contributieverhoging voor het seizoen 2017 – 2018. Degene die tegen het voorstel
is wordt verzocht zijn/haar hand op te steken. Er worden geen handen opgestoken. De vergadering
heeft het voorstel aangenomen. Het agendastuk wordt afgehamerd.
6. Bestuursmededelingen
Bestuurswijziging
De voorzitter kondigt aan dat 2 bestuursleden het bestuur gaan verlaten. Björn Hubert en Riet
Austie.
Björn Hubert heeft een andere functie op zijn werk gekregen, hij kan nu zijn bestuurstaken er niet
meer naast doen. Björn heeft Frans Duivenvoorden bereid gevonden zijn functie als voorzitter TC
over te nemen en daarmee zijn plaats in het bestuur over te nemen. Björn blijft actief binnen de
vereniging als lid van de TC. Björn wordt door de voorzitter bedankt voor zijn geweldige inzet voor de
club: “Je hebt drie jaar geleden het stokje van Peter ter Haak overgenomen. Jouw credo is altijd: ook
al doe je nog zo goed je best, je kunt een paar procent van de leden het toch niet naar de zin maken.
Jij hebt het hockeyplan wat Peter heeft opgesteld verder doorgevoerd en daar waar noodzakelijk
aangepast aan het voortschrijdend inzicht. Het afgelopen seizoen is het op trainersgebied niet
optimaal verlopen. Trainers die niet kwamen opdagen, trainers die er tussentijds mee stopten.
Daardoor veel jonge trainers en de opleiding van de trainers kwam door al het invallen niet goed van
de grond. In het vorig seizoen heb jij vervolgens met de andere leden van de TC een helder
selectieplan gemaakt en een duidelijke andere invulling van de trainingen voor dit jaar gemaakt.
Minder jonge trainers en de beschikbare oudere trainers meer taken en verantwoordelijkheden
gegeven. Zeker de aanpak van de trainingen van de jongste jeugd zijn fors verbeterd.
En dat de vernieuwde tainersaanpak met “train de trainer” werkt, zien we terug op het veld. Het is
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voor eerst dat na de voorcompetitie alle eerste lijns-teams (uitgezonderd MD1) in de subtop spelen.
Vele teams in de Subtop A.”
Björn ontvangt als dank bloemen en wordt uitgenodigd voor een afscheidsetentje, hij ontvangt van
de aanwezigen applaus.
De voorzitter vraagt de vergadering door middel van handopsteking of iemand er bezwaar tegen
heeft als Frans Duivenvoorden in het bestuur en dagelijks bestuur toetreedt. Er worden geen handen
op gestoken, de vergadering keurt de toetreding goed.
Riet Austie treedt, na jaren haar ziel en zaligheid in de club gelegd te hebben, af als bestuurslid. De
voorzitter dankt haar voor al haar inzet: “Toen ik met de voorbereiding van mijn dankwoord aan jou
begon had ik zoiets waar moet ik beginnen? Je hebt zo ongelooflijk veel jaren je zo intens voor de
club ingezet dat het een helse taak is om alles te noemen. Zelf ben ik pas 4 jaar geleden lid
geworden, jij had toen al een heel leven achter je bij ons op de club. Daarvoor zat je zelfs nog bij
RoodWit in Aerdenhout. Volgens mij moet ik 15 tot 20 jaar terug gaan om jouw vrijwilligerstaken te
noemen. We hebben vanavond iemand in de zaal die dit kan, omdat hij jou in die eerste jaren en ook
daarna van dichtbij heeft meegemaakt. Dat is een van onze ereleden: Ivo Breukers.”
Ivo Breukers doet persoonlijk woord naar Riet en wordt bedankt door de voorzitter.
De voorzitter vervolgt: “barhoofd, accommodatiebeheerder, in het algemeen bestuur, het dagelijks
bestuur, de geraniumactie, de organisatie van de familiedag, inkoop en voorraadbeheer, de
barplanning, en op feesten en partijen ook achter de bar, heel veel jaren het sleuteladres (soms tot
ongenoegen van je beide dochters die weer vroeg hun bed uit moesten, om de sleutel aan iemand te
geven), contactpersoon voor B4Kids later Smallsteps, het opzetten van de hockeykampen met
Bovelander & Bovelander, de coördinatie en werving van vrijwilligers, het aanscherpen van het
alcoholbeleid en zeker niet onbelangrijk jouw rol in de aanleg van het derde veld en al de contacten
met de gemeente. Vooral dat laatste kan ik over meepraten, dat je geduld moet hebben, af en toe
boos moet worden, maar bovenal mee blijven praten. Wie jou in de jaren rondom de aanleg van het
derde veld van nabij heeft meegemaakt is onze oud-voorzitter Hidde van der Wal.”
Hidde van der Wal doet persoonlijk woord naar Riet en wordt bedankt door de voorzitter.
De voorzitter vervolgt: ik ga weer verder om nog een paar highlights op te noemen. Je bent actief bij
de trimmers, waarbij ik je wel eens hoor roepen: “hockeyen kan ik niet, maar de derde helft is van
mij”. Hisalis is uitgegroeid tot het tweede huis van jou en je meiden. Zo schoon als het thuis is, moest
het op de club ook zijn. Van het legen van de prullenbakken, tot het vervangen van het frituurvet,
noem maar op. Daarbij hoor ik je wel eens zeggen: “zien ze die rommel nou niet liggen, ze lopen er
gewoon langs, zou het thuis ook zo’n zootje bij die mensen zijn?” en hup weg was je weer, soms
mensen verbouwereerd achterlatend. Verder heb je al die jaren je dochters aangemoedigd, bij uiten bij thuiswedstrijden. Langs de kant van het veld, met een biertje of met koffie en altijd
aanmoedigen. Van Femke heb ik de kreet van jou gehoord: “Bek op het stuur en gaan”. En tijdens de
wedstrijden van de Dames en Heren 1, de Austie bank op het terras.
Maargoed Femke en Dante zijn nu uitgevlogen en na al die vele jaren ga je nu minderen. Dat begrijpt
eenieder en na al die lange jaren is het misschien ook wel goed dat je een stap terug doet. Er komt
ook weer een nieuwe generatie vrijwilligers aan. Toch hoop ik stiekem dat je achter de schermen de
nodige dingen blijft doen, al is het alleen maar de contacten met de gemeente. En je blijft uiteraard
actief als Trimmer!”
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De voorzitter wendt zich tot de aanwezigen in de vergadering: “Het is mij een grote eer en een
absoluut genoegen om aan deze ALV te vragen of jullie de voordracht vanuit het Bestuur, om Riet
Austie tot Erelid van Hockeyclub Hisalis te benoemen, willen ondersteunen.” De vergadering gaat
akkoord. De voorzitter onthult het nieuwe bord waarop de leden van verdiensten en de ereleden van
Hisalis staan. Vervolgens verzoekt hij de vergadering om mee naar buiten te gaan, waar het terras
voor het clubhuis omgedoopt wordt tot het Riet Austieplein. Het naambord wordt onthuld.
Riet Austie: wil in dit hele bijzondere moment stilstaan bij haar Hisalis carrière. En doet dit graag aan
de hand van het woord HISALIS.
H : Heel veel plezier gehad. In 2005 kwam Femke in de C terecht, Riet werd manager van het team.
C1 werd dat jaar kampioen. Koningin van de 3e helft, het sociale aspect van de 3e helft is heel
belangrijk.
I : Inzet accommodatie, o.a. systeem barhoofden geïntroduceerd, 20 dames en heren die de bar
runnen, prima systeem!
S : Samenwerking, door samen te werken naar grote hoogte komen. Dit o.a. met de gemeente
gedaan, goede vrienden met de wethouder geworden.
A : Afscheid, vreemd is aftreden niet, zij is de langstzittende van het bestuur.
L : Lange adem: bij de gemeente dien je die zeker te hebben. Ga het maar doen!
I : Introductie goede koffie, voor betere baromzet. Genoten voor en achter de bar.
S : Slotakkoord: hou de hockey zoals het hoort te zijn, houd deze vereniging als enorme familieclub.

Clubhuis 45
De voorzitter: Clubhuis45 is de naam van de commissie die in het leven is geroepen voor de
besteding van de opbrengst van de veiling. Van de opbrengst van de veiling is een kleine € 1.000,naar de vervanging van de geluidsinstallatie gegaan. Het restant van € 13.000,- wordt gebruikt voor
de verbouwing van het bargedeelte, c.q. de keuken. Een aantal van jullie vraagt zich af waarom er
nog geen schot in de verbouwing zit. Dat zal ik vertellen, dit heeft met een aantal zaken te maken.
Ten eerste kunnen wij niet midden in het seizoen gaan hakken en breken. Dat zal moeten gebeuren
in een rustige periode in de zomer of in de winter. De zomer kwam daarvoor te vroeg omdat er eerst
kundige mensen voor de commissie dienden te worden gezocht. Naast Chris Laarman als initiator zit
daar namens het bestuur Koen Dijkhuis in, vanuit de veilingcommissie Linda Geuzinge, verder Hans
van der Bilt, Matthieu Valkering en Rene Nijeboer als extern specialisten.
Er is een architect in de hand genomen die belangeloos de tekeningen heeft gemaakt nadat hij een
aantal keren op de club heeft rondgelopen. Daarbij is naar de routing achter de bar gekeken, de
indeling van het voorraadhok en de keukenruimte. Met die tekeningen worden er nu offertes op
gevraagd. Allemaal in een pril stadium om te kijken wat kan en wat de financiële ruimte is.
Er is in de ALV van mei dit jaar aangegeven dat wij met de gemeente aan het onderzoeken zijn welke
rol ons clubhuis kan spelen als “clubhuis van de toekomst”. De gemeente is bezig om zijn
accommodatiebeleid anders in te vullen. Wij hebben als hockeyvereniging gezegd dat wij daar een
rol in willen vervullen. Het clubhuis staat overdag toch grotendeels leeg. Als je daarmee verder wil,
dan zal je wellicht ook iets aan de rest van de accommodatie moeten doen. En als we dat doen dan
lopen wij weer tegen een horecavergunning aan. Waarschijnlijk kunnen we niet alles tegelijk. Dat we
ons primair gaan richten op de keuken en het bargedeelte. De offertes die ik net aanhaalde zijn zeker
niet zaligmakend, die kun je als benchmark gebruiken. Met zelfwerkzaamheid moeten wij een heel
eind kunnen komen. Wij willen niet klakkeloos allerlei keukenapparatuur gaan aanschaffen. Aan de
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andere kant gaan we ook geen high-tech-zes-pits-kookplaten aanschaffen. De insteek is de
mogelijkheid tot meer gezond voedsel. In de media hoor je daar veel over, wij willen daar ook voor
een groot deel in meegaan. Het gevaar is met gezond en vers eten dat je ook moet letten op je
houdbaarheidsdatum. Als je straks de helft van je verse voorraad moet wegdoen is dat natuurlijk
zonde.
Vragen en toelichting over Clubhuis45:
Pieter Jan de Bruin: is het een idee dat wij er maaltijden uit kunnen halen, zo klinkt het?
De voorzitter: de bar dient te worden verplaatst, de keuken dient opnieuw te worden ingedeeld. Wij
hebben er wel over nagedacht om maaltijden te serveren.
Marjelle Vink: welk budget denken wij aan?
De voorzitter: wij gaan eerst naar de begrotingscijfers kijken. Vervolgens gaan wij doorrekenen. Wat
zit er in de verbouwing, wat kan er uit de verbouwing worden gehaald. Wat gaan we nu realiseren en
wat over een aantal jaar. Financiering willen wij eventueel met obligaties doen.
Riet Austie: met nieuwe plannen kunnen we naar de gemeente, als wij bij hen concreet kunnen
aangeven op welke tijdstippen wij ons clubhuis aan welke instanties kunnen uitlenen kunnen wij in
aanspraak komen voor subsidie.
Jocelyn Flippo: komt er op korte termijn een nieuwsbrief naar de leden hierover?
De voorzitter: wij hebben het teveel op het beloop gelaten, wij zullen de leden informeren.
Peter ter Haak: wanneer gaan we verbouwen in de winter of de zomer?
Chris Laarman: we willen voornamelijk met vrijwilligers de verbouwing uitvoeren. Dit dient goed te
worden gepland. Eerst het hele plan aanpakken, uitrekenen en kijken hoe we het ingedeeld krijgen.
Lennart Petiet: er moet waarschijnlijk geld bij. Bij de veiling is er al geld opgehaald. Wij zullen de
mensen die met de veiling al inleg hebben gedaan, in de toekomst hiervoor weer nodig hebben?
Chris Laarman: gaat een stuk schrijven over het plan; een plan met tekeningen. Hij denkt er ook aan
een maquette te maken.
De voorzitter: de keuken en het bargedeelte hebben momenteel de prioriteit. Chris Laarman gaat
een mooi plan hiervoor maken.
Robbert Sprenkeling: clubhuis45 commissie heeft een goede start gemaakt, alleen zijn zij nog niet ver
genoeg om een goed plan te presenteren. De leden worden geïnformeerd in welke vorm we verder
gaan. Wellicht dienen wij in het loop van het seizoen nogmaals bij elkaar te komen om het plan
verder toe te lichten.
Barbezetting
De voorzitter: er is een aantal jaren geleden een sanctiebeleid opgesteld voor ouders en seniorleden
die hun bardienst niet kwamen vervullen. Daar hebben wij opnieuw naar gekeken. Koen Dijkhuis
heeft een voorstel gemaakt wat hij graag in de vergadering toelicht.
Koen Dijkhuis: we hebben een nieuw document opgesteld over wie een sanctie heeft verdiend bij het
niet komen opdagen van bardiensten. Het is een verduidelijking van regels die hierover al opgesteld
waren. Nieuw is dat wij met kaarten hiervoor gaan werken. Groene en gele kaarten. Een groene
kaart betekent binnen 3 weekenden jezelf opnieuw inplannen, een gele kaart betekent het bestuur
bespreekt de situatie en neemt vervolgens een beslissing.
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Het document heet “Bardiensten plannen en eventuele sancties” en wordt op de website van Hisalis
geplaatst, waar men het goed kan nalezen.
De voorzitter geeft aan dat er strenger gehandhaafd gaat worden. Het is niet de bedoeling dat de
mensen die de club niet laten zakken, de dupe worden van de mensen die niet komen opdagen. Vaak
draaien vrijwilligers dubbele bardiensten om de afwezigheid van andere mensen te vullen.
Vragen en toelichting naar aanleiding van sanctiebeleid niet komen opdagen bardienst:
Anje Hepkema: hoe ga je letterlijk de kaarten geven?
Jocelyn Flippo: het gaat maar over een heel klein aantal mensen. Het is wel goed als je hier iets tegen
kunt doen. Los dat ze mensen laten zakken, is de toon die zij aanslaan niet goed te keuren.
Plannen voor de komende jaren
De voorzitter licht de plannen voor de komende jaren toe. “Binnen het bestuur, en ook in groter
verband in samenwerking met de KNHB, zijn er enkele strategie sessies over de toekomst van Hisalis
gehouden. Hierin werd gekeken naar de ‘positief maatschappelijke impact’, toekomstbestendige
financiën, een leven lang hockeyen en de ambities van onze hockeyclub. Een nieuwe kijk op de
‘missie en visie’ hoort daar bij. Waar wil de club naar toe? Daaraan gekoppeld een nieuw aantal
vrijwilligersfuncties. Een verdere invulling van functies door meer vrijwilligers is een must. Een
oproep tot meer vrijwilligers.”
Plannen voor de korte termijn
De voorzitter: de steiger die nu dienst doet als videotoren is te gevaarlijk om op te staan. Er is bij de
gemeente een plan ingediend voor een videotoren zoals die bij meerdere clubs, bv. Bloemendaal,
staat. Het wachten is op bericht van de gemeente omtrent een vergunning. Dan komt er een toren
die voor ieder team te gebruiken is, met daarbij ook een scorebord. Uiteraard wordt dit in overleg
met sponsoren gedaan om de kosten zoveel mogelijk te drukken.
Er is een groter groeiende vraag naar reservetenue‘ s door de teams en er is een “wildgroei” aan
diverse teamhoodies, -jasjes en -pakken. Het bestuur is met een aantal vrijwilligers aan het
onderzoeken op welke wijze wij dit het beste vorm kunnen geven. Wij kunnen hier nog niets
concreets over zeggen, aangezien wij nog een lopend sponsorcontract met Hockey Republic hebben.
Zodra er meer bekend is laten wij dat weten.
Ons 9de lustrum valt in het komende jaar. Op 24 mei vieren wij ons 45-jarig bestaan van de club. Door
het jaar heen zal aan het lustrumjaar aandacht worden gegeven.
Jullie hebben allemaal geconstateerd dat de kwaliteit van het eerste veld te wensen overlaat en dan
druk ik mij nog voorzichtig uit. Zelfs de politiek heeft zich ermee bemoeid. Het gevolg is wel dat er nu
een onderhoudsinhaalslag wordt gedaan. Wij hopen dat de kwaliteit verbeterd en voor een aantal
jaren is gewaarborgd. Wij gaan heel voorzichtig de haalbaarheid voor een waterveld op veld 1
bekijken, voor als in de toekomst veld 1 aan vervanging toe is. Wellicht bij ons 50 jarig bestaan.
7. Ingekomen Stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
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8. Wim Schwarz-prijs
Het bestuur heeft besloten om dit jaar de Wim Schwarz-prijs uit te reiken aan Nanda Ruigrok – Janssen.
Nanda is vrijwilliger in hart en nieren. Nog niet lang aan de club verbonden, maar in de periode dat zij lid
is heeft zij vele activiteiten op zich genomen. Zij heeft een paar jaar geleden het voortouw genomen om
het Arbitrageplan te schrijven. Door haar stimulansen hebben we het voor elkaar gekregen dat er ieder
jaar vele nieuwe scheidsrechters bijkomen; recentelijk weer een lichting van een man of 30. Het is niet
alleen het fluiten zelf, maar ook de opleiding en het inzetten van fluitcoaches staat achter haar naam. Zij
fluit zelf ook en zij gaat een stap verder door de CS+ opleiding te volgen. Voor de niet kenners, dat is de
opleiding tot bondsscheidsrechter.
Zelf is zij een allround keepster. Zij keept bij de Trimmers, zij is tevens de reservekeepster van Dames 1 en
niet onbelangrijk de reservekeeper bij de Heren Veteranen!
Waar een aantal jaren geleden de keepersopleiding in het slob was geraakt, daar heeft zij met een aantal
anderen het voortouw genomen om een fantastische keeperschool neer te zetten. Samen met Maarten,
Pim, Flip en anderen hebben zij echt iets neergezet.
Twee jaar geleden heeft zij samen met Anje Hepkema het initiatief genomen tot het Oktoberfest. Een
terugkerend toernooi voor trimmers van onze club en trimmers van clubs uit de regio. Een gezellig en
befaamd toernooi, waarop we als club trots zijn dat wij dit kunnen aanbieden.
Dit alles is het toonbeeld van de ideale persoon voor de Wim Schwarz-Beker. De beker wordt
overhandigd, haar naam staat er al in gegraveerd. Zij ontvangt bloemen van de voorzitter en applaus
uit de zaal.
9. Rondvraag
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of men een onderwerp heeft voor de rondvraag. Die zijn er
niet.
De voorzitter brengt nog graag het sponsorevenement op vrijdag 9 december, en het Kerstgala een
dag later op zaterdag 10 december onder de aandacht.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen in de vergadering en nodigt hen uit voor een eerste drankje
namens het bestuur aan de bar. Vervolgens sluit hij om 22.16 uur de vergadering.
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