
VERSLAG 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

HC HISALIS 

14 DECEMBER 2011 

 
 
AANWEZIG: H. van der Wal, G. Dooper, R. Austie, J. Joosten, H. Cozijn, F. Duivenvoorden,  

J. Eriksson, C. Beelen-van den Bosch, A. Hepkema, H. Persoon, P.J. de Bruijn, R. Sprenkeling 

LATER AANWEZIG: P.ter Haak 

AFWEZIG met kennisgeving: M. van der Borg, F. van den Heuvel, M. ten Holter 

1.  Opening 
Voorzitter Hidde van der Wal opent om 20.07 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals gepubliceerd. 

3. Notulen vorige ALV 15 december 2010 
De notulen van de ALV van 15 december 2010 worden goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. 

5. Verkiezing nieuwe secretaris 
Hidde staat stil bij het feit dat we 4 jaar lang hebben mogen genieten van alles dat José 

Joosten gedaan heeft voor het bestuur en voor de club in het algemeen. Hidde heeft de 

samenwerking sinds zijn aantreden altijd als prettig ervaren. Voorbeeld van hoe serieus José 

haar taak genomen heeft, is het gegeven dat ze de tijd heeft genomen om een nieuwe 

secretaris te zoeken en in te werken. Hidde biedt José een afscheidsdiner aan, samen met het 

bestuur. Namens het bestuur  bedankt Hidde José nogmaals voor haar inzet en overhandigt 

haar bloemen. José neemt de bloemen in ontvangst, bedankt alle aanwezigen en vertelt dat ze 

nu tijd heeft om zich verder in te zetten voor de Jubileumcommissie voor het 40-jrg bestaan in 

seizoen 2012-2013. 

Jocelyn Flippo wordt officieel benoemd tot secretaris.  

6. Terugblik seizoen 2010-2011 
Er is weer veel gebeurt, 2010-2011 was een mooi seizoen, met als een van de hoogtepunten 

de ondertekening van het Alcohol-convenant met de Gemeente en de omliggende sportclubs, 

waarin bewerkstelligd wordt dat alcohol niet geprefereerd wordt, zeker niet onder de 16 jaar. 

Hidde nodigt bij deze iedereen van de vereniging uit het alcohol gebruik onder de 16 jaar niet 

te tolereren. 
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Samen met de TC presenteerde Martijn van Minderhout het Hockeyplan 2011-2014, waarin 

onder andere als doel is gesteld om alle teams 2 keer per week training aan te bieden. Vorig 

jaar kon dit nog niet helemaal gerealiseerd worden, maar in het seizoen 2011-2012 krijgen 

alle teams 2 trainingen per week, met een goed resultaat. 

Veel jeugdteams hebben goede resultaten behaald. Verschillende elftallen hebben 

kampioenschappen behaald in de zaal en op het veld. Helaas is Dames1 terug naar de 4
e
 

klasse, maar daar staan ze nu in de top. 

Er zijn twee nieuwe trainer/coaches; voor D1 is dat Hans Edgington en voor H1 Willem 

Slinger. Ze maken er samen met de elftallen een sportief seizoen van.  

De beregeningsinstallatie is aangesloten, geheel gefinancierd door de vereniging. De 

installatie wordt gebruikt door  D1, H1,  MA1, JA1, MB1, JB1 en JC1. 

Het terras is door Riet Austie na heel veel inspanningen bijzonder mooi geworden, waarvoor 

eer aan Riet. Er zijn diverse sponsoren gevonden voor het buitenmeubilair. Ook dank aan de 

Gemeente voor de realisatie/aanleg van het terras. 

Lennart Suurmond zorgt met een serieuze aanpak bij het verzenden en innen van de 

contributie voor positieve resultaten. Dit jaar is al 95% van de contributie geïnd.  

Ondanks een tekort aan ervaren scheidsrechters, weet Gertrud Suurmond alle wedstrijden te 

voorzien van 2 scheidsrechters.  

Petra Zuiderduin en Henk en Elian Cozijn zorgen als wedsecretarissen dat alle teams hun 

wedstrijd kunnen spelen en zijn onze contactpersonen richting de KNHB. 

Als Jongste Jeugd coördinatoren verzetten Anje Hepkema en Robbert Sprenkeling veel werk 

voor een goed verloop op de zaterdag. 

De TC is uitgebreid met een aantal zeer gemotiveerde mensen, waardoor het hockeyplan goed 

kan worden uitgevoerd. 

Caroline Beelen-van den Bosch draagt zorg voor een grotere naamsbekendheid van Hisalis, 

door stukken in de streekweekbladen. Caroline voegt toe dat vanwege bezuinigingen de 

berichten van de hockey vanaf dit seizoen alleen nog op de website van de weekbladen te 

vinden zijn. 

Pieter  Jan de Bruijn is de drijvende kracht voor de G-hockey, hartelijke dank voor alles. 

Het jeugdbestuur is heel dynamisch, ze verzorgen veel verschillende activiteiten door het jaar 

heen, onder andere een alcoholvrij feest voor de B/C jeugd, gesubsidieerd door de gemeente.  

Enthousiaste vrijwilligers onder aanvoering van Riet Austie en Tosca Geneste hebben een 

grote belronde gedaan, met als resultaat veel nieuwe vrijwilligers, waardoor een groot aantal 

vacatures konden worden ingevuld. Ook de nieuwe verplichte invulling van voorkeursfuncties 
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bij de aanmeldingen levert vrijwilligers op. De hele vereniging leunt op vrijwilligers, dus dit 

is een bijzonder positieve situatie. 

De Sponsorcie staat voor nieuwe uitdagingen nu de economische vooruitzichten minder goed 

zijn. Een vereniging als Hisalis heeft €35.000,- aan sponsorinkomsten nodig. De Sponsorcie 

staat open voor nieuwe ideeën. 

De familiedag werd altijd georganiseerd door Ivo Breukers met fantastische bbq, maar is dit 

jaar overgenomen door Marco Vrijburg. Landgoed de Olmenhorst is de hoofdsponsor en heeft 

een prachtige maaltijd verzorgt. Met 40 teams dit jaar was de familiedag wederom een groot 

succes. 

Jos Caspers wordt bedankt voor al zijn werk als LISA-beheerder, de taak van Jos is 

overgenomen door Chantal Pijpe.  

Carina van Leeuwen wordt hartelijk bedankt haar enorme inzet achter de schermen. Carina 

heeft sinds oktober 2006 de zaalhockey-administratie uitgevoerd. In 2009 heeft Carina 

aangegeven hiermee te willen stoppen, maar omdat er geen vervanging was, heeft ze dit nog 

een jaar langer voor Hisalis gedaan. De opvolging is dit jaar gerealiseerd in de persoon van 

Helene Legel-van Riet. 

Ook heeft Carina van oktober 2007 tot april 2011 de financiële administratie verzorgt, dit is 

nu overgenomen door Henk Cozijn. 

7. Financiële rapportage  
Financieel verslag seizoen 2010-2011  

Gerard Dooper geeft een toelichting op het financiële boekjaar 2010-2011.  De aanwezigen 

hebben een balans per 30 juni 2011, een winst- en verliesrekening over 2010-2011 en de 

budgetten voor 2011-2012 gekregen.  

Gerard kijkt terug op een prima seizoen. Lennart Suurmond heeft sinds april 2011 alle leden 

met een achterstallige betaling aangesproken, waardoor €3.000 alsnog is geïnd. 

Punt van aandacht: een van de trainers beschikte niet over de benodigde papieren om bij 

Hisalis te mogen werken. Sportservice NH was in de veronderstelling dat de eerder afgegeven 

werkvergunning voor een hockeyclub voldoende was om ook bij andere clubs werkzaam te 

zijn. Hisalis is materieel werkgever, en kan een boete opgelegd krijgen, ondanks dat Hisalis 

met de grootste zorgvuldigheid een en ander heeft aangepakt. Hierover volgt later in 2012 

meer duidelijkheid.  

De winst- en verliesrekening toont een opbrengst van €214.000,-. De contributie is €127.000, 

verhoogd met de geïnde €3.000 achterstallige betalingen. 

De sponsorinkomsten vertonen een dalende lijn. De baromzet onder beheer van Riet gaat 

goed. De actie “Geen alcohol onder de 16 jaar” levert eenmalig € 8.000 op. Huisvesting vormt 

de post Vaste lasten. De personeelskosten zijn flexibeler. 

De Bestuurskosten worden gevormd door de kosten van de trainingsacademie. De Kosten TC 

bestaan vooral uit materiaalkosten. De Afschrijvingskosten bestaan uit de voorziening 

opgenomen voor het clubhuis. 
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Begroting 

De omzet is verlaagd naar €183.000 in plaats van €215000. De sponsorinkomsten zijn begroot 

van €30.000 naar €26.000. Gezien de economische situatie is er een conservatieve inschatting 

van de inkomsten gedaan. 

Volgend jaar is het 40 jarig jubileum. Hiervoor is vanuit het bestuur €5.000 als verplichting 

verantwoord in de balans per 30 juni 2011. 

Balans 

Aan algemene voorzieningen is €3.600 opgenomen voor onder andere vervanging van de 

ketel.  De totale opbrengst van de loterijactie, €12.000, is gebruikt voor de beregenings-

installatie. Dit jaar is meer van de sponsoring door RABO en gemeente voor 

beregeningkosten gebruikt. 

Voor volgend jaar moet rekening gehouden worden met opbrengsten die omlaag gaan, kosten 

blijven stabiel tot omhoog, de sponsorinkomsten worden nog belangrijker om de contributie 

laag te houden. 

Gerard bedankt Henk voor het opvolgen van Carina en bedankt daarbij ook Carina voor haar 

inzet. Ook Lennart wordt bedankt door Gerard.  

Voorstel contributie aanpassing vanaf seizoen 2012-2013 

Het bestuur stelt voor om de contributie aan te passen met €5. 

Vraag van Robbert Sprenkeling vanuit de Jongste Jeugd: kunnen de tummen uitgesloten 

worden van de verhoging omdat zij maar 1x per week training krijgen en dus niet zoveel 

hoeven te betalen als F-leden. De vergadering gaat akkoord met dit verzoek. 

Alle aanwezigen gaan unaniem akkoord met verhoging van de contributie met € 5. 

Verslag Kascommissie 

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

Ook Henk Cozijn wordt bedankt voor zijn aanwezigheid bij de kascommissie. De 

kascommissie heeft de het financiële overzicht akkoord bevonden. 

Voor 2011-2012 blijft de kascommissie gelijk. 

Decharge 2010-2011 

Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde beleid over 2010-2011. 

8. G-Hockey 
Hidde geeft het woord aan Pieter  Jan de Bruijn voor een korte uiteenzetting over het belang 

van G-hockey binnen de vereniging. G-hockey wordt in omgeving niet veel aangeboden. Bij 

Hisalis wordt onder andere de mogelijkheid geboden om een landelijk G-hockey toernooi te 

organiseren. 

Pieter Jan licht toe dat de club sinds 2005 aan 20 G-hockeyleden de gelegenheid biedt deze 

sport te beoefenen. Met een vaste plek binnen de club voelen spelers en ouders zich thuis op 

Hisalis. Pieter Jan bedankt de club voor de geboden mogelijkheden. De gemeente is blij met 

de activiteit,  RABO vindt als sponsor in G-hockey een goede besteding. 

Hidde beaamt de plek van G-hockey in de vereniging. In de toekomst moet hiervoor ook meer 

aandacht komen op de website, om te helpen de continuïteit vast te houden.  
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Frans Duivenvoorden voegt toe dat hij vaak de trainingen van de G-hockey ziet als hijzelf 

training geeft en hij vindt het elke week weer leuk om te zien dat de training met heel veel 

enthousiasme wordt gegeven en ontvangen. 

9. Uitreiken Wim Schwarz beker 
De woorden van Frans vormen een mooie inleiding op het volgende! Dit jaar wordt de Wim 

Schwarz beker uitgereikt aan iemand die Wim’s  gedachtegoed hoog in het vaandel heeft 

staan: “Niet ik, maar de club staat centraal”. 

Dit past perfect bij de persoon die vanavond de Wim Schwarz beker in ontvangst mag nemen, 

hij plaatst namelijk  in zijn denken en doen  altijd de club centraal. Het is een toegewijde 

vrijwilliger pur sang, met het hart op de juiste plaats en een grote toewijding aan zijn passie: 

het ontwikkelen van G-hockey bij Hisalis. Het is Pieter Jan de Bruijn! 

De oorspronkelijke oprichter van G-hockey bij onze club, staat nu wederom vol vuur aan het 

roer. Hij geeft in zijn vrije tijd hockeyclinics bij gehandicapten instellingen om nieuwe leden 

te werven. Zoals afgelopen september 3 weken lang aan 80 kinderen van  een instelling voor 

Speciaal Onderwijs in Noordwijk,  samen met 8 vrijwilligers. Daarvan komen nog steeds 6 

kinderen bij Hisalis trainen en zijn er inmiddels al 4 lid geworden. 

Verder steekt Pieter Jan  elk G-lid eigenhandig in een nieuw tenue en is iedere zaterdag op het 

veld te vinden om aanvoering te geven aan een corps vrijwilligers die hij zelf heeft 

geënthousiasmeerd met zijn hartstocht voor het lesgeven aan G-hockeyers. Onder het 

motto:“Gewoon doen wat gewoon kan en speciaal doen wat speciaal moet". 

De Rabobank is sinds dit jaar voor de komende  5 jaar onze sponsor, ook voor het G-Hockey. 

Het elan van Pieter Jan in de gesprekken met de Rabo hebben hier zeker een grote rol in 

gespeeld. Dit jaar is onder leiding van Pieter Jan  het G-Hockey bij HISALIS weer een 

fantastisch nieuw leven ingeblazen, en de groep bestaat inmiddels uit 21 deelnemers. 

Reden te meer om de inzet van Pieter Jan te belonen met de Wim Schwarz beker, van harte 

gefeliciteerd! 

Onder luid applaus neemt Pieter Jan de beker in ontvangst met de woorden: “Het is leuk om 

deel uit te maken van een grote club. We hebben altijd veel lol, bij een leuke club. Elke 

zaterdag met plezier, succes is van ons allemaal.” 

10. Rondvraag 
Carolien Beelen- van den Bosch: Wanneer komt er een feest voor de senioren? Riet Austie 

antwoordt dat er aan het begin van het nieuwe jaar een vrijwilligersfeest komt, Tosca Geneste 

is bezig met de organisatie hiervan. 

Anje Hepkema: Is in de toekomst pin-betaling mogelijk? Riet Austie antwoordt dat de diverse 

mogelijkheden onderzocht worden, ook voor betalen met plastic, multicard of pinnen. De 

kosten voor pinnen zijn hoog voor de vele kleine transacties zoals die op de club plaatsvinden. 

Anje Hepkema: Bij de Jongste Jeugd merken ze dat het invullen van het vrijwilligersformulier 

een obstakel is bij het aanmelden. Het moet duidelijk zijn dat iedereen zijn steentje moet 

bijdragen, maar wellicht is een belronde op een later moment na de aanmelding een optie.  
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Hidde van der Wal antwoordt dat er gekeken moet worden hoe dit verbeterd kan worden. 

Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat de tekst op het aanmeldingsformulier aangepast 

kan worden, waarbij het wel duidelijk is dat we een club zijn die draait op vrijwilligers.. 

Pieter Jan de Bruijn was bij Alkmaar waar de scheidsrechters begeleid werden vanaf de kant. 

Is dat een mogelijkheid voor Hisalis? Hidde van der Wal antwoordt dat er sinds kort een 

scheidsrechterscommissie is die zich hiermee bezig gaat houden. Het bestuur staat open voor 

de verbetering van de opleiding van scheidsrechters. 

Robbert Sprenkeling merkt op dat hij, na zijn opmerking van vorig jaar over de rommelige 

fietsenstalling, blij is met de geweldige verbetering. 

11. Sluiting 
Hidde van de Wal bedankt iedereen voor de enthousiaste aanwezigheid en voegt toe dat ook 

Hisalis zich moet inzetten voor respect naar scheidsrechters en spelers. Toeschouwers en ook 

ouders moeten aangesproken kunnen worden op agressief gedrag. Ook naar teams onderling 

moet een respectvolle uitstraling zijn. Voel je trots om als Hisalisser te zeggen: “Dat zijn wij 

niet gewend om dat hier zo te doen”. 

Hidde sluit af en nodigt iedereen uit voor eendrankje. 


