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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub Hisalis 
d.d. 21 november 2018 
 
 
AANWEZIG: 
J.K. Sterkenburg, F. Duivenvoorden, H. Cozijn, S. van Dijk, M. Vink, K. Dijkhuis, T. Mackenzie, 
E. Koerten, L. de Bruin, C. de Bruin, R. van Dorsten, J. Flippo, C. Pijpe, C. Vink, A. Hepkema, N. 
Ruijgrok-Janssen, M. Knaap, R. Austie, F. Paul, K. Langeveld, C. Olie, T. Elfering, P. 
Heemskerk, C. van den Bosch, M. Hulsegge, B. Wolters, T. van der Grift, V. de Nes, L. Vos  
 
AFWEZIG MET KENNISGEVING: 
E. Jacobs, P. van As en K. Enneking 
 
 

1. Opening 
De voorzitter, Jan Karel Sterkenburg, opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van Hockeyclub Hisalis van 21 november 2018. 
 
 

2. Vaststellen van de definitieve agenda. 
Er worden geen agendapunten genoemd die kunnen worden toegevoegd aan de agenda.  
De agenda wordt vervolgens definitief vastgesteld zoals deze ook eerder op de website is 
gepubliceerd.  
 
 

3. Notulen ALV 22 november 2017 
De aanwezigen wordt gevraagd per pagina aan te geven of er aanpassingen nodig zijn op de 
notulen van de ALV van 22 november 2017. Onder dankzegging aan de secretaris van de 
betrokken vergadering, Karen Enneking, worden de notulen definitief goedgekeurd en 
aangenomen door de vergadering. 
 
 

4. Terugblik seizoen 2017 / 2018 
De voorzitter meldt het volgende:  
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Het afgelopen seizoen is zeer sportief verlopen.  
 
In de voorcompetitie is over de hele linie goed gepresteerd.  
 
Na de herindelingen zijn op de familiedag van afgelopen juni de volgende veldkampioenen 
gehuldigd: MA2, MB1, MB3, MC5, JD2 en Jong Dames 1. 
 
Het zaalseizoen van de junioren heeft de volgende kampioenen opgeleverd: MA2, MA3, 
MA4, MB1 en MB2. De twee laatstgenoemde teams zijn zelfs ongeslagen gebleven.  
Bij de senioren zijn Dames 2, Dames Jong 1 en Dames Jong 2 zaalkampioen geworden. 
Daarbij moet nog worden uitgelegd dat Dames Jong 1 en 2 op het veld gewoon één team is.  
Ook Heren 1 is zaalkampioen in hun poule geworden en is daarmee gepromoveerd van de 3e 
klasse naar de 2e klasse. Dames 1 die het voorgaande jaar waren gepromoveerd naar de 2e 
klasse hebben zich in deze klasse knap gehandhaafd.  
 
Wat betreft de trainingen in de zaal is voor het tweede opeenvolgende jaar buiten geen 
training meer gegeven met behulp van balken. De trainingen vinden alleen in de zaal plaats. 
Dat blijkt te bevallen en daarom zal dit worden gecontinueerd. De invulling van de zaaluren 
is wederom een lastige klus geweest die heel veel gepuzzel van de zaalcommissie vergt.  
 
De hockeyschool is meer geoptimaliseerd. De clubtrainers hebben het afgelopen jaar weer 
veel bijgeleerd van de gediplomeerde trainers waardoor alle teams van hoog naar laag 
goede trainingen kunnen krijgen. Het is van belang ook goede trainers voor de breedteteams 
te hebben. Het is de breedte die je als club in het geheel beter maakt. Naast het feit dat 
kinderen beter gaan hockeyen hebben ze er ook meer plezier in en dat is heel belangrijk. 
 
Wat ons elk jaar weer zorgen baart is de teruggang in het ledenaantal van jongens. Er komen 
steeds minder jonge jongensleden bij. Het heeft de TC de nodige inspanningen gekost om de 
teaminvulling rond te krijgen. De teruggang is een landelijke trend maar verschilt per regio. 
In hockeybolwerken als Den Haag, Bloemendaal en Bilthoven zie je deze teruggang niet, 
maar daar is het aanbod van voetbalclubs naar verhouding minder. De Bollenstreek heeft 
van oudsher een voetbaltraditie. Op eventuele plannen om meer jongens naar de club te 
kunnen krijgen wordt later in deze vergadering teruggekomen. 
 
Het contact met de gemeente is in het afgelopen jaar verbeterd. Als gevolg van de 
administratieve samenvoeging van Lisse, Hillegom en Teylingen waren er in 2017 veel 
interim beleidsmedewerkers en wisselingen van de wacht. Gelukkig worden er nu 
daadwerkelijk zaken opgepakt, zoals reguliere onderhoud. De verwachting is dat in de ALV 
van 2019 kan worden gemeld dat de overdracht van de werkzaamheden van de gemeente 
aan Hisalis is gerealiseerd.  
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De Kledingcommissie, bestaande uit Linda de Bruin, Karen Langeveld en Ilona 
Duivenvoorden, heeft in samenwerking met LJ Sport en de fabrikant Reece een prachtig 
mooi clubtenue gerealiseerd. Het nieuwe seizoen is met deze nieuwe clubkleding gestart. 
Mede door de sponsorbijdrage van zowel LJ Sport als Reece konden onze leden het 
clubtenue voor de prijs van € 44,- per set aanschaffen. 
Ook is een uitshirt ontworpen waarvan de aanschaf niet is verplicht. Hetzelfde geldt voor de 
trainingspakken. Daarmee is een einde gemaakt aan de wildgroei van diversiteit aan pakken, 
hoodies en dergelijke, eventueel met verschillende sponsoren. Dat komt de uniformiteit ten 
goede. Als er vanuit de diverse teams de behoefte is om pakken en dergelijke aan te 
schaffen, dan moet er contact worden gezocht met de sponsor-/kledingcommissie.  
De voorzitter vraagt voor al het werk dat de kledingcommissie heeft verricht een groot 
applaus. 
 
In het eerste jaar na de oprichting van de “Vrienden van Hisalis” is een bedrag van € 2.200,- 
opgehaald. Dat is samengebracht door 22 vrienden die elk € 100,- per jaar betalen. Uiteraard 
wordt gehoopt op continuering in de volgende jaren! 
Het geld komt niet in de algemene clubkas terecht. Eens per jaar wordt er een speciale 
bijeenkomst georganiseerd waarin door deze vrienden wordt besloten wat er met het geld 
zal worden gedaan. Voorwaarde daarbij is dat het doel een toegevoegde waarde heeft voor 
onze club. Voor dit jaar is besloten het geld grotendeels in kas te houden en door te 
schuiven naar het volgende jaar. Een klein deel is uitgegeven aan pietenpakken. 
 
De Technische Commissie heeft stappen gemaakt met het intern opleiden van de eigen 
trainers. Dit wordt de komende jaren voortgezet.  
 
De Scheidsrechterscommissie/Arbitragecommissie heeft weer prima werk verricht met het 
opleiding van de scheidsrechters, het fluitcoachen en de mogelijkheden CS+ te behalen. 
 
De Sponsorcommissie heeft aan het einde van het afgelopen seizoen afscheid genomen van 
hun voorzitter Egon Jacobs. Hij heeft vier jaar geleden het stokje van Jan Karel Sterkenburg 
overgenomen en is verder gegaan met de professionalisering van de commissie. Hisalis is 
Egon zeer erkentelijk voor zijn werk van de afgelopen jaren. Egon is helaas voor vanavond 
verhinderd. De voorzitter stelt zijn opvolger voor aan de ALV: Theo van de Grift.  
 
Helaas heeft de vereniging afscheid moeten nemen van de Rabobank als hoofdsponsor. De 
voorzitter benadrukt dat dit door de gewijzigde bedrijfsvoering van de Rabobank zelf komt. 
Er zijn gelukkig de nodige nieuwe sponsoren gevonden. 
 
Het Jeugdbestuur heeft ook niet stilgezeten. Filmavonden, pannenkoekenmiddag, 
tentennacht, Pietenmiddag, het kerstgala en de nodige hand- en spandiensten zijn verricht.  
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Het Barteam heeft in het eerste jaar na de verbouwing voor een prachtig en divers aanbod 
aan nieuwe hapjes en verse drankjes gezorgd. Met het nieuwe kassasysteem, een tweede 
kassa en het cashless betalen is veel veranderd. Eerder dit jaar heeft een aantal barcoaches 
afscheid genomen. Sommigen van hen zijn wel 10 jaar barhoofd geweest. Na 2 jaar de 
barindeling te hebben verzorgd heeft Jocelyn Flippo het stokje overgedragen aan Maud 
Goppel. De voorzitter dankt Jocelyn voor haar werk. 
 
De nieuwe Activiteitencommissie/Evenementencommissie heeft gezorgd voor leuke events 
zoals het inmiddels tweede Winterfeest, een zeer succesvolle pubquiz waarvan de tweede 
alweer op de rol staat en natuurlijk het jaarlijkse en wederom geslaagde familietournooi. 
Daarnaast is er voor de jongere jeugd weer een Bovenlanderkamp geweest.  
 
De voorzitter dankt diegenen die weer druk in de weer zijn geweest met de Geraniumactie. 
Er is minder opgehaald dan in de voorgaande jaren, wellicht door de gelijktijdige 
meivakantie. Maar al met al weer een geweldige aanvulling aan onze inkomsten. Het 
bestuur heeft dit jaar de opvolging van Jocelyn opgevangen, die in 2019 dan ook echt 
afscheid neemt van haar geraniums en zich op een ander vlak weer verdienstelijk wil gaan 
maken voor de club. 
 
Namens het bestuur bedankt de voorzitter alle commissies en alle vrijwilligers die het 
afgelopen jaar weer met plezier hun stinkende best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat 
zaken lopen zoals ze moeten lopen. Het is allemaal niet vanzelfsprekend dat activiteiten 
zomaar tot stand komen. Vrijwilliger zijn is niet altijd even dankbaar werk maar geeft toch 
ook voldoening. Dat de club een tekort aan vrijwilligers heeft is ook te zien aan het 
naambordje van de secretaris op deze tafel: dat is leeg. Diegene die deze taak op zich wil 
nemen wordt gevraagd zich beschikbaar te stellen. 
 
 

5. Financiële rapportage 
De penningmeester, Henk Cozijn, geeft een toelichting op de financiële rapportage over 
2017/2018. 
 
 
RESULTATENREKENING 
 
Inkomsten 
De opbrengst van de contributies is toegenomen door o.a. de contributieverhoging van 5%. 
Aan het einde van het seizoen 2017/2018 bedroeg het aantal leden circa 754 (2016/2017: 
circa 685) Het ledenaantal is toegenomen t.o.v. vorig seizoen. Ten opzichte van vorig seizoen 
zijn de contributie inkomsten van de zaalhockey wederom toegenomen. Doordat ervoor is 
gekozen om elk team meer trainingsuren aan te bieden in de zaal, is besloten om een vast 
bedrag van € 65 per lid aan contributie te innen.  
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In de administratie wordt het kasstelsel toegepast. Er wordt dus uitgegaan van de werkelijk 
ontvangen contributie in het boekjaar die loopt van 1 juli t/m 30 juni.  
 
De sponsorinkomsten zijn afgenomen. De Sponsorcommissie zet alle zeilen bij om het 
sponsorbestand in stand te houden. De verkoop van 2 Volvo’s in dit seizoen heeft een extra 
bedrag opgeleverd van € 2.000. In dit seizoen zijn er geen sponsorinkomsten meer van de 
Rabobank. Deels zijn deze inkomsten aangevuld door nieuwe sponsoren en enkele 
uitbreidingen van bestaande sponsoren. Nog niet alle gefactureerde sponsorbedragen zijn 
ook daadwerkelijk betaald. Per balansdatum staat er nog een bedrag van € 1.950 te 
vorderen. Er zijn geen afboekingen gedaan. Een voorziening wordt dan ook niet noodzakelijk 
geacht. 
 
De bar- en evenementenomzet is toegenomen. De marge op de bar-omzet is t.o.v. het vorig 
jaar gestegen naar 31% (2016/2017: 28%). Dit heeft met name te maken met de uitbreiding 
van het assortiment, slimmer inkopen en zeker ook door de inzet van de barmedewerkers. 
 
De opbrengst van de vriendenloterij is afgenomen doordat er minder deelnemers zijn dan 
vorig seizoen. Er wordt per 30-06-2018 met 20 deelnemers meegespeeld in de 
vriendenloterij (2016/2017: 21). De opbrengst voor de club bedraagt € 6,25 per deelnemer 
per maand. 
 
De Geraniumactie heeft zoals al gezegd minder opgeleverd dan vorig seizoen. Maar ondanks 
dat toch nog een mooie opbrengst.  
De Hoogvliet-actie heeft een mooi bedrag opgeleverd van € 2.850. 
 
 
Uitgaven 
 
Trainers 
De uitgaven voor de trainers zijn substantieel toegenomen. Mede door de toename van een 
aantal vaste en hoger gekwalificeerde (keepers)trainers in loondienst of op factuurbasis zijn 
er extra kosten gemaakt. Er zijn nagenoeg evenveel kosten gemaakt voor de vrijwillige 
trainers. 
 
Huisvestingskosten 
De kosten van klein onderhoud zijn licht afgenomen. 
Energiekosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.  
De premies voor de verzekeringen zijn eveneens nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. vorig 
seizoen.  
De schoonmaakkosten zijn toegenomen mede door de extra inspanningen rondom de 
verbouwing van de keuken en het bargedeelte. 
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De telefoon-/internetkosten zijn afgenomen door aanpassingen aan de ADSL lijnen 
uitgevoerd door Interparts waarvan het effect van kostenbesparing in dit seizoen tot 
uitdrukking komt. 
De overige huisvestingskosten zijn gestegen door hogere aanslagen voor 
waterschapsbelasting. 
 
Kosten KNHB 
De afdracht van contributie aan de KNHB is toegenomen. Een toename van het ledenaantal 
naast een gelijkblijvend aantal deelnemende teams aan de zaalhockeycompetitie heeft 
geleid tot een lichte stijging in de kosten. Bepalend voor de contributie is de samenstelling 
van het ledenbestand per 31 oktober. 
 
Bestuurskosten 
De overige bestuurskosten bestaan uit wat extra kosten i.v.m. afscheid van een aantal 
vrijwilligers en barhoofden. 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. 
De representatiekosten bestaan uit kosten voor een sponsorevent. 
 
Technische commissie 
De materiaalkosten zijn gedaald. Er is minder materiaal ingekocht dan vorig seizoen. Onder 
de materiaalkosten zijn opgenomen de aanschaf van 6 kleine hockeydoeltjes. 
De opleidingskosten zijn afgenomen en bestaan voornamelijk uit kosten voor een AED-
cursus en wat kosten voor opleiding van scheidsrechters. 
 
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 
Aan het begin van het seizoen is de keuken en het bargedeelte verbouwd. Een deel van de 
kosten is betaald van de opbrengst van de veiling en afgeboekt van de opgebouwde reserve 
(ca. € 13.000) en het restant ad ca. € 27.500 is geactiveerd. Er wordt naar rato afgeschreven 
op de materiële vaste activa. 
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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. Per 30-06-2018 is de 
voorraad geteld en voor de inkoopwaarde opgenomen op de balans.  
 
Vorderingen 
De stand van de debiteuren bestaat voornamelijk uit nog niet geïncasseerde 
sponsorbijdragen. Van het in de stukken opgenomen bedrag van € 2850 staat op het 
moment van de ALV nog € 1500 open.  
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 afgenomen. In de loop van 2017/2018 heeft de 
Gemeente Lisse, na jaren niet te hebben geïncasseerd, de huur van veld 3 in rekening 
gebracht. Dit bedrag was door de penningmeester wel al gereserveerd en apart gezet op de 
spaarrekening en is overgemaakt aan de Gemeente Lisse. Vandaar de grote teruggang. 
Tevens is de gereserveerde veilingopbrengst van de spaarrekening gebruikt voor betaling 
van de verbouwing van de keuken en het bargedeelte. Het kasstroomoverzicht geeft het 
verloop aan van de toe- en afname van de liquide middelen. 
 
Voorzieningen   
Op de voorziening voor groot onderhoud is geen bedrag afgeboekt voor de reparatie van het 
dak.  
Er is een nieuwe voorziening opgenomen voor de “Vrienden van Hisalis”. Er is inmiddels een 
bedrag van € 2.100,- opgehaald dat apart is gezet op de spaarrekening.  
 
Kortlopende schulden 
Deze post bestaat uit: 

- declaratie jeugdtrainers maart-juni 
- trainersvergoeding periode juli 
- onvoorziene uitgaven 
- energiekosten 
- inkopen horeca 

 
In 2017/2018 zijn de volgende posten vrijgevallen: 

- Vrijval uitgelote obligaties € 7.760 
- Vrijval subsidie G-Hockey € 781 
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- Vrijval subsidie Funkey-Hockey 
 
 
Er worden diverse opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de financiële gegevens. Deze 
betreffen de volgende punten: 
 
Naar aanleiding van de vraag van Nanda Ruigrok: De huisvestingskosten inzake zaalhuur 
worden betaald door de extra contributie. 
 
Naar aanleiding van de vraag van Nanda Ruigrok: Voor gas/water/elektra heeft de club geen 
aparte meter. Door de gemeente wordt een omslagberekening met verdeelsleutel 
gehanteerd. 
 
Er is veel discussie over de bestellingen van nieuwe keepersspullen en Nanda Ruigrok, Laura 
Vos en Pim Heemskerk duiden hun zorgen aan over de gang van zaken. De nieuwe 
keepersspullen zijn hard nodig (Dames 1 en Heren 1 worden met name genoemd). Zij zijn 
uiteindelijk besteld en maar nog niet geleverd. Er wordt gezegd dat de keepersspullen niet 
eerder konden worden besteld vanwege budgettaire redenen. Maar indien veiligheid in het 
geding is mag dit geen reden zijn. Er had meer moeten worden geanticipeerd in de begroting 
op de benodigde spullen. In het komende jaar zal dat ook gaan gebeuren (materiaalkosten 
zijn begroot op 14.500 in plaats van 10.000 vorig jaar). Er zijn nu veel bestellingen gedaan. 
Aandachtspunt is beter anticiperen - bestelmoment moet naar voren worden gehaald. 
Aandachtspunt is ook de vertraging die de bestelling heeft opgelopen bij L.J. Daarom ook 
kijken naar sponsorafspraken. De voorzitter stelt vast dat dit niet meer mag gebeuren en dat 
het inventarisatiepunt en bestelmoment in april moet plaatsvinden. 
 
Naar aanleiding van de vraag van Nanda Ruigrok betreffende de baten in de begroting over 
2018/2019: bij de post overige omzet is een realisatie geweest in 2017/18 van 11.510 maar 
in dit jaar is er 1500 begroot. De penningmeester ligt toe dat de 11.510 een hoog bedrag is 
omdat de post obligaties was vrijgevallen. 
 
Naar aanleiding van de vraag van Nanda Ruigrok: Er is minder begroot voor trainers dan in 
het voorgaande jaar. Dit komt omdat er minder extern wordt ingehuurd en er daarom dit 
jaar meer jeugdtrainers zijn. Er is wel rekening gehouden met opleidingskosten en een deel 
van de KNHB-workshops vinden op de club plaats. Nanda Ruigrok en Frans Duivenvoorden 
maken duidelijk dat er rekening moet worden gehouden met wat andere clubs bieden, zodat 
trainers niet overstappen vanwege een hoger uurloon elders.  
 
Naar aanleiding van de vraag van Cees de Bruin: De baropbrengst is ‘voorzichtig’ begroot 
vanwege de teruggang in het aantal leden. 
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Naar aanleiding van de vraag van Cees de Bruin: De post contributies is ondanks de 5 % 
verhoging op vrijwel hetzelfde bedrag begroot omdat er teruggang is in het aantal leden. 
 
Naar aanleiding van de vraag van Nanda Ruigrok: Het videosysteem wordt door alle teams 
gebruikt, dus ook door breedteteams. Bij de planning wordt er rekening mee gehouden dat 
alle teams op veld 1 spelen. Er is wel een stijging te zien in het gebruik van de beelden door 
breedteteams.  
 
Frans Duivenvoorden licht toe: De internet- en oploadsnelheid zal binnenkort worden 
verbeterd. Dat komt ook de advertentieruimte op beeldschermen ten goede. Het kost veel 
om een hogere mast te verkrijgen (6 meter – bomen zijn namelijk erg hoog) en daarmee een 
betere straalverbinding te realiseren. Er zijn offertes aangevraagd. 
Het kost te veel geld, € 7.000,- /€ 8.000,-, om in plaats van ADSL een glasvezelverbinding aan 
te leggen. 
 
Naar aanleiding van de vraag van Riet Austie: Hisalis blijft als sportvereniging van BTW 
vrijgesteld.  
 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de toelichting. Henk ontvangt daarvoor een 
applaus.  
 
 
Verslag Kascommissie en decharge bestuur over 2017-2018 
Er is verslag ontvangen van de Kascommissie bestaande uit Ron van Dorsten, Lennart Petit 
en Pieter Jan de Bruin.  
Ron van Dorsten spreekt zijn vertrouwen uit in de financiële positie van de vereniging.  
Volgens het schema van aftreden neemt Lennart Petit dit jaar afscheid van de Kascommissie. 
De voorzitter dankt Lennart voor zijn werk van de afgelopen jaren! Als nieuw lid voor de 
Kascommissie wordt Koert den Elzen welkom geheten. Koert kon vandaag helaas niet 
aanwezig zijn.  
 
De Kascommissie geeft het advies aan de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. 
De ALV stemt in met dit advies. 
 
 

6. Contributie 2019/2020 
 
Verhoging 
Het voorstel van het bestuur aan de ALV is om de contributie voor het seizoen 2019/2020 
met 5% te verhogen.  
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Het bestuur beseft zich terdege dat dit wederom een verhoging is maar er moet zowel dit 
jaar als het komende jaar nog meer op de uitgaven worden gelet dan voorgaande jaren.  
 
De redenen daarvoor zijn de volgende: 

- De inzet is om de komende jaren meer gebruik te gaan maken van onze eigen 
opgeleide trainers. Dat zijn dus geen trainers zoals Tabe en Vincent die hun brood 
moeten verdienen aan het training geven, maar jongens uit de eigen gelederen. 
Geconstateerd is dat de tarieven die Hisalis betaalt lager zijn dan die van de 
omliggende clubs. Er wordt vanuit die clubs al naar onze jeugdtrainers gehengeld. De 
vergoedingen zullen daarom moeten stijgen. 

- De kosten van de zelfwerkzaamheid (onderhoud rondom de velden etc.) zijn nog 
steeds niet helemaal bekend. De afspraken met de Gemeente zijn ondertussen 
redelijk helder en de officiële overdracht wordt getekend zodra de toegezegde 
herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.  

- De keepersmaterialen slijten sneller dan verwacht, waardoor er eerder vervanging 
moet plaatsvinden. 

- Tijdens de afgelopen ALV is aangegeven dat het contract met Smallsteps per 1 juli 
2018 zal worden beëindigd. Dat is ook gebeurd maar met blijdschap heeft de club als 
nieuwe huurder Kinderopvang Skol mogen begroeten. Het huurtarief is echter lager 
dan dat in de voorgaande 10 jaar van Smallsteps werd ontvangen. 

- De herstelwerkzaamheden aan het clubhuis zijn nog niet klaar. Met name het herstel 
van het dak staat eraan te komen.  

- Het wegvallen van de sponsorbijdrage van de Rabobank is ook nog steeds merkbaar, 
dat in de toelichting van de penningmeester ook was te zien. 

 
Met de voorgestelde contributie blijft Hisalis als hockeyclub nog steeds een van de 
goedkopere in de regio. Alleen het tarief van Voorhout is lager, maar Bennebroek, 
Noordwijk, De Reigers en De Kikkers hebben een hogere contributie voor het jaar 
2018/2019.  
 
 
Speciaal tarief deeltijd 
Naar aanleiding van een vraag van Maarten Knaap wordt aan de ALV voorts voorgesteld om 
in navolging van andere clubs een speciaal tarief in te stellen voor “deeltijd”-veteranen en 
senioren. Dit omdat er zowel in H2 als bij de Veteranen een tekort aan spelers is, of dreigt. 
Daarnaast heeft een aantal spelers opgezegd vanwege werk/privé/tijdgebrek.  
 
Aan dit speciale tarief is dan wel een aantal spelregels verbonden:  

- Een ieder zal mimimaal 1 keer moeten fluiten waardoor het behalen van de 
scheidsrechterkaart een must is.  

- Er mag in maximaal 7 wedstrijden worden meegespeeld. De controle daarop ligt bij 
de aanvoerder van het betreffende team.  



 
  11 
 

- Indien er vaker wordt gespeeld, moet er extra worden betaald. 
- In een team zijn 13 personen voltijdleden. 
- De contributie bedraagt € 192,- (hetzelfde als het trimmerstarief). 

 
Nanda Ruigrok meldt dat er € 30,- moet worden afgedragen aan de KNHB. (Cees de Bruin: In 
dit bedrag zit ook een verzekering opgenomen.) Moet dit dan ook niet worden 
doorberekend? 
Bram Wolters merkt op dat € 192,- + € 30,- wel veel is voor maar 7 wedstrijden.  
 
Maarten Knaap doet het voorstel het speciale tarief vast te stellen op € 192,- en dit na een 
jaar te evalueren. Indien de optie succesvol blijkt te zijn, dan kan het tarief bijvoorbeeld 
worden verhoogd met € 30,- .  
Nanda Ruigrok vult aan dat in dat geval ook het Huishoudelijk Reglement moet worden 
aangepast.  
 
 
De voorzitter brengt de contributievoorstellen in stemming waarbij voor een tegenstem 
wordt gevraagd de hand op te steken.  

- Contributieverhoging 5% 
- Speciaal tarief voor “deeltijd”-veteranen en senioren van € 192,- dat na 1 jaar zal 

worden geëvalueerd.  
 
De ALV gaat akkoord met de contributievoorstellen/c.q. verhoging. 
 
 

7. Bestuursmededelingen 
 

Bestuurswijziging 
Koen Dijkhuis heeft zich na zijn eerste termijn van drie jaar niet meer voor een volgende 
periode herkiesbaar gesteld. Zijn drukke werkzaamheden maken een combinatie niet meer 
mogelijk. 
Koen heeft aangegeven dat hij graag als vrijwilliger aan de club verbonden wil blijven. Zo zal 
hij in ieder geval het klusteam blijven versterken.  
De voorzitter dankt Koen voor zijn inzet. Hij memoreert dat er vooral in het begin de nodige 
uitdagingen waren, zoals de verbouwing van het bargedeelte en de keuken. Koen heeft daar 
veel tijd en energie in gestoken - zowel met de kwast, hamer enz. enz. maar ook met het 
uitzoeken van de materialen en indeling van de keuken en dat allemaal binnen het gestelde 
budget. Het nieuwe kassasysteem, de uitbreiding naar twee kassa’s alsmede de invoering 
van het cashless betalen zijn mede door Koen tot stand gekomen.  
Aan Koen wordt onder een applaus een fles wijn en een bos bloemen overhandigd. 
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Het bestuur vraagt, conform artikel 9 lid 6 van de statuten, bij gebrek aan een bindende 
voordracht conform artikel 9 lid 4 van deze zelfde statuten, aan de ALV of zij het goed vindt 
dat op dit moment aan de ALV wordt gevraagd akkoord te gaan met het benoemen van een 
nieuw algemeen bestuurslid. Dat bestuurslid wordt vervolgens meteen voorgedragen. 
Indien de ALV akkoord gaat met deze voorgestelde procedure, wordt de ALV vervolgens 
gevraagd in te stemmen met de benoeming van Marjelle Vink tot algemeen bestuurslid. Zij 
zal als opvolger van Koen verantwoordelijk zijn voor de accommodatie.  
Marjelle Vink maakt sinds de verbouwing van de bar en de keuken al deel uit van het bar- en 
keukenteam. Marjelle zal in nauw overleg met Bianca Kirby haar functie uitoefenen. 
 
De ALV gaat akkoord met de benoeming van Marjelle Vink tot algemeen bestuurslid. 
 
In de vorige ALV heeft secretaris Karen Enneking al aangegeven dat zij haar functie zal 
neerleggen maar haar vrijwilligerstaak nog even zal voortzetten tot er een opvolger/ster zou 
zijn. Wel met de restrictie dat zij tot maximaal het einde van het seizoen beschikbaar zou 
zijn. Het bestuur heeft het afgelopen jaar gezocht naar een nieuwe secretaris maar er is 
helaas nog niemand die zich heeft aangemeld. Vanaf het begin van dit seizoen heeft het 
bestuur de taken van de secretaris verdeeld, maar dat is natuurlijk geen blijvende oplossing. 
De zoektocht naar een of meerdere secretarissen gaat door. Het is natuurlijk ook mogelijk 
om de functie te delen met een ander. Dit wordt ook op andere verenigingen gesignaleerd. 
Het bestuur hoopt op korte termijn met een of meerdere personen in contact te komen die 
de secretarisrol op zich wil/willen nemen. 
 
De ALV wordt gevraagd actief mee te denken en te zoeken. 
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Als bijlage bij de uitnodiging voor deze ALV is de conceptversie van de Privacyverklaring 
gezonden die op de website zal worden geplaatst. Dit is een heel taai en ook saai 
onderwerp, maar wel belangrijk.  
 
Sinds 25 mei van dit jaar gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wet 
bescherming persoonsgegevens is op deze datum vervangen door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen 
voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt en dus ook voor een sportvereniging 
als Hisalis.  
In kaart moet worden gebracht welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens 
gebeurt en hoe deze worden beschermd. Uiteraard wordt door Hisalis zorgvuldig met 
ledendata omgegaan, worden deze alleen voor specifieke doeleinden gedeeld en zijn zij 
uitsluitend gerelateerd aan het lidmaatschap bij onze vereniging. Zo wordt bijvoorbeeld 
specifieke data met de KNHB gedeeld t.b.v. de competitie en wordt beeldmateriaal op de 
website getoond.  
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Het bestuur heeft druk gewerkt aan een concepttekst voor de privacyverklaring die aan de 
ALV wordt voorgelegd conform artikel 19 lid 1 van de statuten. Artikel 19 lid 1 van het 
Huishoudelijk Reglement van Hisalis luidt: De organisatie van de vereniging alsmede de 
taken en bevoegdheden van haar organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt 
in reglementen. 
Hierbij wordt nadrukkelijk de aantekening gemaakt dat de inhoud van de Privacyverklaring 
voor aanpassingen vatbaar is. Veel verenigingen zijn nog bezig met de inhoud en veel geven 
ook aan dat de tekst kan worden gewijzigd.  
Het beleid van Hisalis moet erop gericht zijn te voldoen aan de van toepassing zijnde 
privacywetgeving. Waar nodig zal de verwerking van persoonsgegevens worden aangepast 
om naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen. Het bestuur wil zich dan ook van 
het recht behouden om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring 
zonder steeds de ALV bijeen te moeten roepen. Daarbij wordt in de tekst aanbevolen om 
deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. 
 
De ALV wordt gevraagd of er nog opmerkingen zijn over de tekst.  
 
Het volgende wordt gemeld: 
Nanda Ruigrok: De nummering klopt niet helemaal 
Jocelyn Flippo: In mails worden vaak alle geadresseerden opgenomen of in de cc. 
 
De nummering zal worden aangepast. In het nog aan de orde komende Bestuursreglement 
Database LISA is een bepaling opgenomen waarin de vrijwilligers wordt gevraagd de 
emailadressen of anderszins namen van geadresseerden niet zichtbaar in de mail op te 
nemen.  
 
De ALV wordt gevraagd of zij akkoord kan gaan met het plaatsen van een Privacyverklaring 
als deze die nu in conceptvorm wordt voorgesteld op de website. Tevens wordt de leden 
gevraagd hun kennis met het bestuur te delen indien wordt gemeend dat de tekst 
aanpassing behoeft. 
 
De ALV gaat akkoord met het voorstel. 
 
 
Aanpassing Huishoudelijk Reglement  
De voorzitter wil kort stilstaan bij wat er heeft gespeeld rond de clubtenues. De Rabobank 
heeft het afgelopen jaar plotseling aangegeven te zullen stoppen met de sponsering. Hockey 
Republic meldde daarnaast dat zij geen verdere zaken met Stag wilde doen en over zou 
willen gaan naar hun huismerk. Daar komt nog eens bij dat Stag in mei/juni failliet is gegaan. 
Volgende op ons voornemen te stoppen met Hockey Republic als leverancier van ons 
clubtenue moest het contract voor 1/1/2018 worden opgezegd om het contract per 
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1/7/2018 beëindigd te krijgen. In de ALV van het afgelopen jaar is aangegeven dat de 
ingestelde kledingcommissie aan de slag is gegaan met het zoeken naar een nieuwe 
kledingleverancier. Ook zou het clubtenue worden aangepast en worden aangevuld met 
daarbij behorende trainingspakken om de uniformiteit te bewaken. Zo af en toe werd een 
tip van de sluier opgelicht over de voortgang en op de familiedag in juni is het uiteindelijke 
tenue gepresenteerd. Met ingang van dit nieuwe seizoen speelt elk team in het mooie, 
nieuwe tenue. Maar: nu klopt de beschrijving van het Huishoudelijk Reglement niet meer. 
Ook voor dit agendapunt is een tekst opgesteld die als bijlage is meegezonden van de 
agenda voor de ALV. Deze tekstuele aanpassing wordt aan de ALV voorgelegd. 
 
Het huidige artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement luidt: 
 
Artikel 2  
 

1) Het tenue van de vereniging bestaat uit: 
- een rood shirt voorzien van logo, met wit en bruine verticale strepen voor; 
- een bruine broek (heren/jongens) of een bruine rok (dames/meisjes);  
- rode kousen met een witte band en buitenkant enkel het logo. 

 
 Het bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, 
 zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.  
 

2) De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde clubtenue 
te dragen. Voor uitwedstrijden waarin een reserveshirt benodigd is, zijn een wit shirt 
en witte kousen verplicht.   
 

3) De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde clubtenue 
te dragen.   

 
De eerste zin van het huidige lid 2 wordt onnodig herhaald in lid 3. Voorgesteld wordt in lid 2 
de eerste zin ongewijzigd te laten en vervolgens een tweede zin toe te voegen over de 
eventuele gevolgen van het niet spelen in het officiële tenue. De tweede zin van het huidige 
lid 2 wordt omgenummerd als lid 3 met als aanvulling de wens dat spelers het uniforme 
uittenue aanschaffen. 
 
Het voorgestelde artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement luidt: 
 
Artikel 2 

1) Het tenue van de vereniging bestaat uit: 
- een rood shirt met zwarte kraag en brede witte balk met zwarte bies aan de 

zijkanten. Witte bies aan onderkant van mouwen. Hisalis logo links op 
borsthoogte;  
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- een zwarte rok(dames/meisjes) of een zwarte broek (heren/jongens) met 
Hisalis logo rechts; 

- rode kousen met witte Hisalis letters op achterkant en zwarte en witte band 
aan bovenkant. 

 
 Het bestuur kan bepalen dat het tenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, 
 zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen. 
 

2) De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde tenue te 
dragen. Bij het niet dragen van het officiële tenue kan een lid worden uitgesloten van 
het spelen van de wedstrijd.  

 
3) Voor uitwedstrijden waarin een reserveshirt benodigd is, zijn een wit shirt en witte 

kousen verplicht.   
 
Het bestuur beveelt het verkrijgbare uittenue aan om uniformiteit te creëren: 

- een wit shirt met ronde hals en zwarte bies aan de zijkanten (dames/meisjes) 
of bij de schouders (heren/jongens). Hisalis logo links op borsthoogte; 

- een zwarte rok(dames/meisjes) of een zwarte broek (heren/jongens) met 
Hisalis logo rechts (wedstrijdtenue);  

- witte kousen met rode Hisalis letters op achterkant en zwarte en rode band 
aan bovenkant. 
 
 

Nanda Ruigrok meldt dat het beter is dat er consistentie in de tekst is over de benaming van 
de tenues. Zoals het uittenue, waarvoor ‘reservetenue’ de voorkeur heeft.  
 
Nanda Ruigrok, Linda de Bruin en Pim Heemskerk hebben een discussie over een eventueel 
officieel keeperstenue/shirt. Probleem daarbij is dat de jeugdteams veelal met wisselende 
keepers spelen. Ook het verplichten om dat te kopen is niet wenselijk. De voorzitter besluit 
dat wat betreft de keepersshirts geen wijziging zal worden voorgesteld. 
 
De ALV gaat akkoord met de tekst voor art. 2 van het Huishoudelijk Reglement met 
inachtneming van de opmerking betreffende de consistentie van de benaming van de tenues 
en de term ‘reservetenue’.  
 
 
Bestuursreglement Gebruik Database Lisa 
Ook dit reglement is als bijlage meegezonden met de uitnodiging voor de ALV. 
Het reglement is voortgekomen uit de invoering van de AVG en is bestemd voor de 
vrijwilligers van de club. 
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De ALV gaat akkoord met de voorgestelde tekst. 
 
 
De voorzitter dankt Susanne van Dijk voor al het uitzoekwerk en het juridisch verwoorden 
van de teksten. Deze besluiten zullen worden ondertekend door het bestuur en definitief als 
ingevoerd op de site worden geplaatst. 
 
 
Voorstel Hisalis rookvrij 
Sinds 2017 is de hockeybond verbonden aan de doelstelling van de Rookvrije Generatie. De 
KNHB geeft kinderen graag het goede voorbeeld door ze in een rookvrije omgeving te laten 
opgroeien. Roken hoort in deze tegenwoordige tijd niet meer thuis op een sportterrein. Er 
zijn onderzoeken geweest dat maar liefst 80% van de Nederlanders voor een rookvrij 
sportterrein voor kinderen is. In september was al 35% van alle 322 hockeyverenigingen in 
Nederland rookvrij.  
 
Het bestuur wenst zich daarbij aan te sluiten. Dat kan langs een geleidelijk weg plaatsvinden 
door middel van een enquête die de Bond beschikbaar heeft. Daarmee kan je het draagvlak 
in kaart brengen. Het is echter ook mogelijk direct een besluit te nemen om zo snel mogelijk 
de vereniging rookvrij te maken. Daarbij kunnen eventueel nuances worden aangebracht 
zoals rookvrij tijdens jeugdtrainingen en -jeugdwedstrijden of een geheel verbod met 
uitzondering van een aangewezen rookplek uit het zicht op de openbare weg. 
 
Het bestuur stelt een volledig rookvrije vereniging voor.  
 
Maarten Knaap vraagt hoe dit kan worden gehandhaafd. De voorzitter erkend de 
ingewikkeldheid maar hoopt op een medewerking van een ieder. Het is een 
verantwoordelijkheid van alle leden en men moet elkaar erop aanspreken. Er zijn speciale 
borden voor sportverenigingen vervaardigd door de organisatie ‘Rookvrije Generatie’ die je 
al bij diverse clubs ziet hangen. De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een 
initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De club kan daar 
gratis materiaal aanvragen. Uiteraard zal het bestuur dat ook doen en dan moet ook de 
zogenoemde peukentegel worden verwijderd.  
 
De ALV wordt gevraagd hoe zij over het voorstel denkt. 
 
Chantal Pijpe vindt het een goed plan en vult aan dat ook aan de coaches kan worden 
gevraagd dat zij de ouders vragen bij uitwedstrijden ook niet te roken. 
 
Cees de Bruin vraagt of er is gekeken naar de ervaringen bij andere clubs. Dat heeft het 
bestuur gedaan.  
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Laura Vos is sceptisch en wil het eerst zien. 
 
Falco Paul denkt dat het vanzelf gaat lopen. Volgens hem loopt het bij LOHC ook prima.  
 
De ALV gaat akkoord met het voorstel om van Hisalis een rookvrije club te maken. De 
voorzitter geeft aan dit zo spoedig mogelijk te willen realiseren en dat de borden door het 
bestuur zullen worden geregeld en dat het besluit zal worden gecommuniceerd met de 
leden.  
 
 
Vooruitblik en plannen 2019/2020  
Er wordt momenteel gewerkt aan nieuw hockeyplan 2022/2023. Het huidige plan loopt tot 
2020 en zal worden herschreven waarbij er nuances worden gelegd in de grote lijnen van 
het bestaande plan. De nadruk zal worden gelegd op het verder opleiden van trainers en 
coaches in eigen beheer met behulp van de KNHB. Hisalis heeft geen grote ambities om met 
alle jeugdteams in de topklasse of in het district te willen spelen. De club gaat graag verder 
zoals het nu gaat, namelijk als een gezellige familieclub met bescheiden ambities. 
 
Het opleiden van de trainers gaat zijn vruchten afwerpen in de prestaties van de teams. 
Plezier, betere vaardigheden en resultaten gaan hand in hand.  
 
Heren 1 draait prima mee in de subtop van de 3e klasse. Ook Dames 1 is na een stroeve start 
in de middenmoot van de 3e klasse beland. Met de doorstroom van de AB-jeugd naar de 
beide teams zou het mogelijk kunnen zijn om in de nabije toekomst in de 2e klasse uit te 
komen. In de zaal spelen zowel Dames 1 als Heren 1 in de 2e klasse. Het afgelopen jaar is 
gestart met een Jong Dames 1 dat het momenteel goed doet. Het team is het afgelopen jaar 
gepromoveerd en handhaaft zich prima. Daarnaast hebben zij ook veel plezier met elkaar.  
 
Zoals al eerder vanavond gezegd, blijft de terugloop van het aantal leden in de jongenslijn 
zorgen baren. Er moet blijven worden ingezet op zogenoemde Vriendjesdagen en onze 
zichtbaarheid moet worden vergroot op de scholen in Lisse, Hillegom en Sassenheim. 
Ingezet wordt ook op het intensiveren van de samenwerking met SKOL om zo vooral jongens 
die op de BSO zitten aan ons als lid te binden. Uiteraard zijn meisjes ook hartelijk welkom! 
 
Riet Austie en de voorzitter zullen hun gesprekken en samenwerking met de gemeente Lisse 
voortzetten over onder meer het onderhoud van de velden en het gebied daaromheen, 
zoals de bomen, de bladeren, het aanpassen van de fietsenstalling en de onveiligheid door 
mensen die met hun auto doorrijden tot aan de containers. Een belangrijk onderwerp dat 
met de gemeente wordt besproken is voorts het ‘clubhuis van de toekomst’. Hisalis wil graag 
naar een klimaat neutrale omgeving toewerken. Ook moet de verlichting van veld 1 worden 
aangepast. De lichtmasten zijn niet van ons en aanpassingen zijn ingewikkeld ook door het 
ontbreken van een eigen meter. 
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Begin 2019 wordt het sportakkoord van de gemeente Lisse bekend gemaakt. Hisalis heeft 
daar input voor gegeven, onder meer betreffende sporttraining tijdens de gymlessen. De 
Josephschool zou bijvoorbeeld niet aan het minimale vereiste van 2 uur bewegingsonderwijs 
komen.  
 
L.J. Sport is al eerder in de vergadering genoemd, zij is met ingang van dit nieuwe seizoen 
onze hoofdsponsor geworden. Daarmee is de club heel blij. De leden wordt nadrukkelijk 
gevraagd vooral gebruik te maken van de mogelijkheid om via de speciale link op de Hisalis 
website hockeyspullen bij L.J. te kopen. Met deze clublogin komt er 6% naar de club! 
 
Het plan is om volgend jaar en ook in de jaren daarop weer veilingen op de club te 
organiseren. Veel kan daarover nog niet worden verklapt. 
 
De laatste hand wordt er gelegd aan een boekje/brochure voor alle leden. Het is een 
handleiding met allerlei ins en outs van de club.    
 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Falco Paul heeft met LISA contact over de format 
en indeling. De website zal een algemeen gedeelte bevatten en een afgeschermd deel voor 
de leden en vrijwilligers dat alleen met een inlogcode te zien is. Ook hierbij moet rekening 
worden gehouden met de AVG.  
Laura Vos vraagt of er een probleem kan ontstaan met het Facebookaccount. Dat is 
inderdaad ingewikkeld. Daar zal nog naar worden gekeken. 
 
Er zal op korte termijn een aangepaste sponsormanual worden vervaardigd waarin de 
uitingen met Rabobank zullen worden verwijderd evenals Hockey Republic.  
 
Naast al deze activiteiten wordt nagedacht over hoe de jeugdspelers ook blijvend kunnen 
worden gebonden aan de club met leuke feesten, gezelligheid en de mogelijkheid tot 
verdere zelfontplooiing. Bijvoorbeeld door, mits er uiteraard aanleg voor is, het volgen van 
een opleiding tot CS+ scheidsrechter of een trainersopleiding.  
 
 

8. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken te melden. 
 
 

9. Wim Schwartz - prijs 
Sinds 1974 eert Hisalis personen of teams die hun vrije tijd hebben opgeofferd voor de 
vereniging met de Wim Schwartzbeker.  
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Deze beker is vernoemd naar een voormalig lid van onze vereniging, de heer Wim Schwarz. 
Wim was een vlieger bij de Marineluchtvaartdienst en is op 10 mei 1974 tijdens een van zijn 
vluchten verongelukt. Hij was op dat moment 37 jaar en keeper van Heren 1. 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. 
 
Het bestuur heeft er niet lang over hoeven nadenken aan wie dit jaar de beker zal worden 
gegeven.  
 
Falco en Chantal! Het wordt eens tijd dat zij in het zonnetje worden gezet.  
Chantal zet zich al vele jaren in voor de club. Met het maken van mooie foto’s, het al 
jarenlang barhoofd zijn en al 7 jaar alles wat met het LISA-systeem te maken heeft. Met 
steeds aanpassingen en updates die moeten worden in- en uitgevoerd. Al dat vele werk 
werd door Chantal stilletjes verricht, op de achtergrond. 
Falco heeft zijn sporen verdiend met de opbouw en het onderhoud van de website en met 
de App en nu is hij weer bezig met de nieuwe website. 
Daarnaast is hij de grondlegger geweest van de doorstart van het Veteranenteam. Met 
flyers, stukjes in de lokale media en dergelijke heeft hij uiteindelijk een volwaardig team op 
de been gebracht. De voorzitter memoreert de eerste bijeenkomst daarover in het clubhuis 
en de grote ambities van Falco totdat hij moest inzien dat de Veteranen voorlopig nooit de 
3de klasse zouden ontstijgen.  
Falco maakt ook al jaren deel uit van de Technische Commissie, heeft jarenlang training 
gegeven en springt zo nu en dan nog wel eens in, fluit (zaal)wedstrijden, heeft jarenlang 
meerdere schema’s gemaakt van trainersvergoedingen enzovoort enzovoort.   
 
Chantal en Falco zijn samen een heel goed team voor de club. De voorzitter spreekt zijn 
grote dank uit en meldt dat de club trots is op Chantal en Falco en dat wordt gehoopt dat zij 
zich nog vele jaren willen blijven inzetten voor de club. 
 
Onder luid applaus wordt de Willem Schwartzbeker, wijn en een bos bloemen overhandigd. 
Falco meldt dat met nog maar 1 dochter bij de club en 2 kinderen bij een andere club hij een 
stapje terug zal doen maar dat de passie zeker bij Hisalis zal blijven. 
 
 

10. Rondvraag 
Maarten Knaap vraagt of er nog ambities zijn voor een waterveld. De voorzitter antwoordt 
dat deze ambitie er absoluut is, zeker gezien de huidige staat van veld 1. Er wordt druk 
gelobbyd bij de gemeente.  
 
Riet Austie vult aan dat de gemeente moet bezuinigen en weinig doet aan ‘levensduur’. In de 
nieuwe HLT is een sportbeleidscommissie geformeerd maar alles staat nu on hold en er is 
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geen openheid van zaken. Zij doet een oproep om een commissie op te richten die als doel 
heeft de realisatie van een waterveld.  
De voorzitter meldt dat Peter van As zich verdiept in mogelijke fondsenbijdragen zoals het 
Schipholfonds. Dat fonds zal niet bijdragen aan zaken als dakvernieuwing maar wellicht wel 
aan een waterveld. Hoe dan ook er wordt aan alle kanten hard aan gewerkt. 
 
Bram Wolters ziet dat ook andere clubs een probleem hebben met het aantal jongens als lid 
van de club. Indien er maar 1 ½ team kan worden samengesteld, wellicht kan er dan worden 
samengewerkt met andere clubs? 
Frans Duivenvoorden antwoordt dat hij twee jaar geleden hierover heeft gesproken met 
Voorhout. De clubs willen wel, maar de leden willen niet. Ook met Noordwijk is gesproken, 
maar de uitkomst daarvan was uiterst onbevredigend: Noordwijk meldde dat de goede 
spelers bij hen konden spelen omdat zij 2 watervelden hebben. Voorhout en Hisalis zouden 
dan de rest krijgen.  
Bram vraagt of bij de KNHB kan worden nagevraagd of zij misschien voorbeelden kan 
melden van clubs waarbij een samenwerking wel is gerealiseerd. 
 
Caroline van den Bosch meldt dat Heren 1 en de trimmers kilo’s aan oude hockeysticks 
hebben. Misschien kan daarmee iets kunstzinnigs worden gemaakt? Marjelle Vink vindt het 
een leuk idee. 
 
Caroline van den Bosch stelt voor dat de vakjes van het grote bord buiten misschien eens 
vervangen kunnen worden. Misschien voor nieuwe bordjes die kunnen worden verkocht 
voor € 10,- per stuk of iets dergelijks. De voorzitter antwoord dat dit een leuk idee is dat 
nader zou kunnen worden uitgewerkt. 
 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid. Het eerste drankje 
aan de bar zal worden geschonken op kosten van de club.  
 


