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AANWEZIG: H. van der Wal, G. Dooper, R. Austie, H. Persoon, P. ter Haak, H. Cozijn,       
L. Suurmond, A. Hepkema, J. Eriksson, G. van Alewijk, S. de Haas, J. Caspers,                         
M. van Minderhout, L. van Leeuwen, C. van Leeuwen, G. Eekhout, F. Eekhout,                    
R. Sprenkeling, M. Putter, E. van Looij, C.van den Bosch, J. Joosten. 
LATER MET KENNISGEVING: F. van den Heuvel. 
AFWEZIG MET KENNISGEVING: M. en M. van der Borg, G. Suurmond. 
 
1. OPENING 
Voorzitter Hidde van der Wal opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. AGENDA 
De agenda wordt vastgesteld zoals gepubliceerd. 
 
3. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
De notulen van de ALV van 16-12-2009 worden goedgekeurd met een aanpassing op blz.1 2de 
regel van onderen moet zijn aflossingen ipv. afschrijvingen. 
 
4. INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. 
 
5. TERUGBLIK SEIZOEN 2009-2010 
Een jaar met goede sportieve prestaties waarbij de jeugd floreert. 
In samenwerking met de gemeente is het oude veld vervangen door een mooi semi-waterveld. 
Top voor nu en top voor de toekomst.  
 
Het bestuur vergadert elke 1ste maandag vd maand in een stabiele en harmonieuze sfeer. 
De TC heeft het zwaar gehad met invulling van vacatures en het vinden van trainers voor alle 
teams. Een blijvende zorg niet alleen voor TC en bestuur maar voor de hele club. 
Er zijn goede en structurele vorderingen gemaakt d.m.v. opleiden van jeugdtrainers en 
begeleiden van trainers. Er wordt gebouwd aan de toekomst vanaf de jeugd naar boven toe. 
De Sponsorcommissie heeft de crisis gevoeld. Rapportage communicatie door de commissie 
richting bestuur wordt prima verzorgd. Een aantal ervaren commissieleden stromen uit. 
Nieuw bloed stroomt in en is nodig om de kar te trekken en met nieuwe ideeën te komen en 
kansen te creëren.  
Via de PR en Communicatiecommissie hebben we kunnen genieten van veel wedstrijd-
verslagen en foto’s in de lokale kranten. Chapeau voor deze promotie richting de club. 
De Barcommissie straalt een zeer gezellige sfeer uit en is het sociale element van Hisalis. Ze 
hebben een topjaar gedraaid ondanks de crisis. Proficiat voor deze prestatie. 
De G-hockey heeft zijn eigen “huisje”gekregen. Zij hechten aan herkenning en wij hechten 
aan de G-hockey. 
Het Jeugdbestuur, nieuw geïnstalleerd en dynamisch. Heeft al diverse succesvolle 
activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Fantastisch gedaan. 
 
Nogmaals een bedankje richting de vrijwilligers van de His&Lis actie die in korte tijd een 
succesvolle loterij hebben gerealiseerd. Met dank aan met name de jeugd en junioren die de 
meeste loten hebben verkocht. Jammer dat de senioren relatief weinig hebben verkocht. 
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Een zeer gering aantal leden heeft botweg geweigerd mee te doen aan de actie. Bestuur vindt 
dit bijzonder jammer. Een sterkere clubliefde en vooral meer solidariteit mag van deze lieden 
verwacht worden. De actie was niet in het belang van het bestuur of een commissie maar van 
de leden en dus voor ons allemaal. 
Hisalis bulkt van de activiteiten en zeer enthousiaste vrijwilligers die er voor zorgen dat de 
club zo voortreffelijk draait. Chapeau en een diepe buiging voor alle vrijwilligers. 
 
6. DISCUSSIEPUNT 
N.a.v. kritiek op de loterijactie vraag aan de leden welke financiële wijze het best past bij de 
club bij incidentele projecten? Geen projecten  dus waar in de begroting al in wordt voorzien. 
Gebruik maken van diverse financieringsbronnen. Genoemd wordt het uitgeven van een 
obligatie. Dit laatste is niet aantrekkelijk omdat het extra verplichtingen schept op langer 
termijn. Er wordt aangegeven dat een loterij voorziet als de loten goedkoper zouden zijn. 
Er zal een draaiboek gemaakt worden van de afgelopen actie met een aantekening over de 
prijs van de loten. 
Het Adamas Inloophuis heeft na een bestuursbesluit de prijzen gekregen die begin december 
nog niet waren opgehaald. 
 
7. FINANCIELE RAPPORTAGE 
Financieel verslag seizoen 2009-2010 
Gerard Dooper geeft een toelichting op het financiële boekjaar 2009-2010. 
De aanwezigen hebben een balans per 30 juni 2010, een winst- en verliesrekening over 2009-
2010 en de budgetten voor 2010-2011 uitgereikt gekregen. 
Het boekjaar 2009-2010 sloot met een positief  resultaat van € 1.601,44. De omzetten en de 
kosten liggen in lijn met de budgetten over 2009-2010. 
De club neemt jaarlijks een voorziening op voor groot onderhoud ten bedrage van € 3.630. 
Tevens wordt een afschrijving op het clubhuis genomen van € 12.000, dit omdat bij een 
eventuele nieuwe investering de gemeente naar alle waarschijnlijkheid niet gaat bijdragen in 
een nieuw clubhuis. De voorziening is nodig voor toekomstig onderhoud aan het pand. Voor 
2010-2011 staat een dakreparatie gepland. 
Hiermee is ook de beantwoording op de vragen uit de zaal over de afschrijving en de 
voorziening toegelicht. 
 
Begroting 2010-2011 
De oorspronkelijke begroting sloot met een negatief resultaat van -/- € 5.360. Echter de 
opbrengst van de geraniumactie  €6.000 was hierin niet verwerkt. Derhalve sluiten we af met 
een positief saldo van €640. Cash-flow matig loopt het goed. 
 
Voorstel contributie aanpassing vanaf seizoen 2011-2012 
Na een levendige discussie wordt unaniem voorgestemd voor een contributieverhoging van 
4%, voor alle leden. 
 
Verslag kascommissie 
Op basis van de bevindingen van de kascommissie is het oordeel dat het financiële overzicht 
een juist beeld geeft over het boekjaar 2009-2010. 
De kascommissie voor  2010-2011 zal bestaan uit Robbert Sprenkeling en Harry Persoon. 
 
Decharge 2009-2010 
Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde beleid over 2009-2010. 
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8. BESTUURSMEDEDELINGEN 
Huldigen leden 
Vooralsnog was een erelidmaatschap alleen voorbehouden aan bestuursleden. 
Ooit bedacht door een toenmalig bestuur. Het huidige bestuur heeft besloten dat ook niet 
bestuursleden in aanmerking kunnen komen voor een erelidmaatschap. 
Bij de sponsorcommissie zijn er een 4tal leden die fantastisch werk hebben verricht en 
afscheid nemen/hebben genomen. De hele groep verdient een pluim. Één persoon springt hier 
uit als één van de oprichters die veel extra’s heeft geboden. 11 jaar lang verbonden aan de 
commissie.  Daarnaast gezorgd voor de coördinatie rondom de recente nieuwbouw van het 
clubhuis. Contactpersoon van B4Kids, bijna alleen verantwoordelijk voor de introductie van 
de nieuwe clubkleding. Trekker van een veiling een aantal jaar geleden. Ondanks zijn 
afscheid altijd bereid om de helpende hand toe te steken als dat nodig is. Onder luidt applaus 
ontvangt Fred van den Heuvel als eerste niet bestuurslid het erelidmaatschap. In zijn 
dankwoord verwijst hij naar nog een aantal projecten die hij heeft begeleid.  
 
Toekenning van de Wim Schwarz beker 
Deze beker is in 1974 in het leven geroepen als prijs voor een persoon of team die zich op een 
bijzonder positieve manier heeft onderscheiden of verdienstelijk gemaakt. 
Voor het jaar 2010 wordt de prijs uitgereikt aan Jos Caspers.  
Voor zijn grote inzet bij de invoering van Lisa als clubsysteem, het beheer hiervan en het 
meedenken over aanpassingen. Door Jos kunnen alle leden optimaal gebruik maken van de 
mogelijkheden binnen Emma en Lisa. Altijd bereidt mee te denken over nieuwe ideeën. 
Bedenker en (mede)organisator van de SLL dagen die al twee jaar zeer succesvol zijn. 
Het applaus door alle aanwezigen geeft aan dat iedereen zich in de toekenning kan vinden. 
 
 
9. UITLOTING OBLIGATIES 
De volgende nummers zijn uitgeloot. Indien uitbetaling wordt gewenst, kan de obligatie bij de 
penningmeester worden ingeleverd, met vermelding van het bankrekeningnummer waarop het 
geld mag worden overgemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. RONDVRAAG 
Marja Putten 
JB2 krijgt 1x training terwijl ouders lessen worden aangeboden waar wel een trainer voor 
beschikbaar is. Waarom niet eerst alle teams voorzien van een trainer? 
Peter ter Haak legt uit dat niet alle trainers junioren willen trainen of een voorkeur hebben 
voor een team. Er komen wel steeds meer enthousiaste trainers uit de jeugd maar zijn nu nog 
te jong om junioren te trainen. Het is een groot probleem dat alle aandacht heeft en waarbij 
we ook een beroep doen op ouders om actief te zoeken naar een oplossing. 
 

19 
32 
66 
67 
86 
90 
116 

Auto Heemskerk.  
L. Groothuis 
W.J. van de Ende  
W.J. van de Ende 
Persoon 
Persoon 
Persoon 

119 
121 
125 
127 
137 
139 
142 

Persoon 
Vink 
Wiringa 
de Roon  
van den Borg 
B. de Jong 
B. de Jong 
 

155 
159 
164 
179 
188 
195 

Schumann 
Theunissen 
Warmerdam 
H.W.M. Vreeburg 
Van Reisen 
B. de Jong 
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Lennart Suurmond 
Lijkt wel of normen en waarden om iets voor de club te doen vervagen. Open vraag: hoe kun 
je het verenigingsgevoel terug brengen zodat motivatie er weer is iets voor de club te willen 
doen? 
Riet Austie meldt dat er in januari een aantal belrondes komen naar alle leden wat hun 
vrijwillige bijdrage voor de club is of mag worden. 
 
Robbert Sprenkeling 
Kan er een oplossing komen voor de grote hoeveelheid fietsen rondom het clubhuis? 
Het probleem is al aangekaart bij de gemeente. We hebben de toezegging dat het probleeem 
opgelost gaat worden. 
 
Susan de Haas 
Is het mogelijk het (kleding)sponsorbeleid aan te passen nu het economisch moeilijker wordt 
om sponsoren te vinden? Nu moet een kledingsponsor zoveel betalen dat niemand meer in een 
leuk pak loopt. Als er soepeler met het beleid wordt omgegaan zullen er meer teams 
gesponsord kunnen worden. 
Bestuur is hierover al in discussie met de sponsorcie. 
 
 
11. SLUITING 
Hidde bedankt ieder voor zijn aanwezigheid, sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor 
een drankje. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


