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VERSLAG ��� 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

HC HISALIS��� 
18 NOVEMBER 2015 

	  

AANWEZIG:	  	  
J.K.	  Sterkenburg,	  R.	  Austie,	  J.	  Flippo,	  B.	  Hubert,	  H.	  Cozijn,	  K.	  Dijkhuis,	  C.	  Bal,	  R.	  Boers,	  P.J.	  de	  Bruijn,	  R.	  
van	  de	  Burg,	  E.	  Cozijn,	  R.	  van	  Dorsten,	  F.	  Duivenvoorden,	  F.	  Eekhout,	  G.	  Eekhout,	  J.	  Eriksson,	  	  
E.	  Jacobs,	  A.	  Heemskerk,	  M.	  Hulshegge,	  J.	  Jongenotter,	  H,	  van	  Leeuwen,	  M.	  Keller,	  M.	  Knaap,	  	  
N.	  Kuiper,	  T.	  Mackenzie,	  F.	  Paul,	  L.	  Petiet,	  M.	  Raaijmakers,	  M.	  Reeuwijk,	  N.	  Ruigrok-‐Janssen,	  	  
M.	  van	  Schaik,	  P.	  Steenbergen,	  M.	  Storm,	  A.	  van	  der	  Vleuten,	  P.	  Weijers,	  M.	  Wubbe,	  E.	  Zandbergen	  

AFWEZIG	  met	  kennisgeving:	  	  
R.	  Sprenkeling,	  M.	  van	  der	  Borg-‐Hartman,	  R.	  Vonk,	  P.	  Zuiderduin	  

1.	  	  Opening	  
Jan	  Karel	  Sterkenburg	  opent	  de	  vergadering	  om	  20.21	  en	  heet	  alle	  aanwezigen	  van	  harte	  welkom.	  

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

3.	  Notulen	  ALV	  18	  november	  2014	  
De	  notulen	  van	  de	  ALV	  van	  18	  november	  2014	  worden	  definitief	  goedgekeurd.	  

4.	  Terugblik	  Seizoen	  2014-‐2015	  
Zowel	  sportief	  als	  organisatorisch	  is	  het	  een	  bewogen	  jaar	  geweest.	  Hisalis	  is	  als	  club	  constant	  in	  
beweging,	  dat	  moet	  ook	  wel,	  anders	  kom	  je	  niet	  vooruit.	  Hisalis	  is	  een	  familieclub,	  iets	  wat	  nooit	  
genoeg	  herhaald	  kan	  worden.	  Respect	  en	  sportiviteit	  zijn	  de	  kernwoorden	  en	  die	  mogen	  we	  nimmer	  
uit	  het	  oog	  verliezen.	  Met	  zijn	  allen	  hebben	  we	  de	  club	  gebracht	  waar	  we	  nu	  staan,	  nog	  niet	  het	  punt	  
waar	  we	  naar	  toe	  zouden	  willen,	  maar	  we	  zijn	  absoluut	  op	  de	  goede	  weg.	  We	  krijgen	  steeds	  meer	  te	  
maken	  met	  externe	  factoren	  die	  ons	  weer	  voor	  nieuwe	  uitdagingen	  stellen.	  Neem	  de	  groei	  van	  de	  
hockeysport	  gezien	  over	  de	  laatste	  5,	  6	  jaar.	  Waar	  je	  vroeger	  langs	  de	  velden	  nog	  weleens	  een	  
opmerking	  	  hoorde	  van	  “laat	  het	  net	  vibreren”,	  is	  dat	  veranderd,	  misschien	  wel	  goed,	  maar	  niet	  altijd	  
ten	  goede.	  Hockey	  heeft	  gelukkig	  een	  bepaald	  etiket	  achter	  zich	  gelaten,	  maar	  de	  tendens	  slaat	  nu	  
wel	  de	  andere	  kant	  op.	  Wekelijks	  moeten	  bestuurders	  bij	  wedstrijden	  toeschouwers	  en	  ook	  spelers	  
tot	  de	  orde	  roepen.	  Gelukkig	  niet	  bij	  ons,	  maar	  ook	  wij	  moeten	  alert	  zijn.	  Er	  wordt	  bij	  Hisalis	  ook	  
weleens	  te	  verbaal	  gereageerd	  op	  hetgeen	  er	  in	  het	  veld	  gebeurt,	  al	  dan	  niet	  door	  eigen	  leden	  of	  
bezoekers.	  Daar	  moeten	  we	  als	  club	  gezamenlijk	  de	  normen	  en	  waarden	  bewaren.	  Begin	  volgend	  jaar	  
zijn	  ook	  enkelen	  van	  ons	  op	  de	  zaterdag	  en	  zondag	  zichtbaar	  aanwezig	  in	  jassen	  van	  “sportiviteit	  en	  
respect”.	  Om	  daar	  waar	  nodig	  en	  ik	  hoop	  niet	  te	  vaak,	  de	  mensen	  op	  hun	  gedrag	  aan	  te	  spreken.	  Een	  
andere	  externe	  factor	  waar	  we	  mee	  zijn	  geconfronteerd	  en	  wat	  we	  goed	  aanpakken,	  is	  het	  
alcoholbeleid.	  Op	  de	  vorige	  ALV	  is	  besloten	  om	  op	  de	  zaterdagen	  geen	  alcohol	  meer	  te	  schenken.	  
Vanuit	  de	  gemeente	  worden	  er	  steekproefsgewijs	  controles	  uitgevoerd,	  zowel	  op	  de	  zaterdag	  als	  op	  
de	  zondag.	  Onze	  barploeg	  staat	  hierin	  zijn	  mannetje,	  maar	  we	  moeten	  alert	  blijven:	  de	  boetes	  bij	  
overtredingen	  zijn	  hoog.	  Mijn	  stellige	  overtuiging	  is	  dat	  als	  we	  een	  jaar	  verder	  zijn,	  het	  schenkbeleid	  
een	  vanzelfsprekendheid	  is	  geworden	  en	  dat	  het	  is	  opgenomen	  in	  het	  DNA	  van	  de	  club.	  
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Het	  niveau	  en	  het	  aantal	  scheidsrechters	  is	  het	  afgelopen	  jaar	  gestegen.	  Het	  invoeren	  van	  de	  
fluitcoaches	  werkt	  mee	  aan	  het	  verhogen	  van	  het	  niveau	  van	  de	  scheidsrechters.	  Persoonlijk	  ben	  ik	  
zeer	  content	  als	  ik	  ons	  fluitniveau	  vergelijk	  met	  wat	  ik	  bij	  andere	  clubs	  tegenkom.	  Het	  is	  elders	  af	  en	  
toe	  meer	  dan	  dramatisch.	  	  
Afgelopen	  maandag	  hebben	  er	  40	  of	  50	  leden	  en	  ook	  ouders	  het	  scheidsrechtersexamen	  gedaan	  en	  
grotendeels	  gehaald.	  De	  jongste	  nieuwe	  scheidsrechter	  is	  Lucas	  Paul	  uit	  JD1,	  de	  zoon	  van	  Falco.	  
Zonder	  fouten	  afgelopen	  maandag!	  Veder	  mijn	  speciale	  dank	  aan	  Chantal	  van	  Veen	  voor	  je	  inzet	  bij	  
het	  indelen	  van	  de	  scheidrechters.	  Na	  twee	  jaar	  leg	  je	  deze	  functie	  neer.	  Geen	  gemakkelijke	  functie,	  
waarbij	  je	  zo	  af	  en	  toe	  het	  nodige	  over	  je	  heen	  hebt	  gekregen.	  Het	  is	  een	  belangrijke	  vacature	  die	  nog	  
niet	  is	  vervuld.	  Nanda,	  Chantal	  en	  Diana:	  dank	  en	  ga	  door	  op	  de	  weg	  die	  jullie	  zijn	  ingeslagen!	  

Ook	  wil	  ik	  speciale	  dank	  uitspreken	  voor	  de	  nieuwe	  opzet	  van	  de	  keeperstrainingen.	  Van	  de	  jongste	  
tot	  aan	  de	  oudere	  jeugd	  zie	  je	  de	  resultaten	  van	  het	  vakwerk	  wat	  daar	  geleverd	  wordt.	  Een	  groep	  
enthousiaste	  keepers:	  Pim,	  Flip,	  Maarten,	  Floris	  en	  wederom	  Nanda,	  zijn	  wij	  hier	  erkentelijk	  voor.	  Ik	  
durf	  wel	  te	  beweren	  dat	  de	  beste	  keepers	  tussen	  Den	  Haag	  en	  Amsterdam	  bij	  ons	  te	  vinden	  zijn.	  

En	  dan	  hebben	  we	  nog	  een	  groot	  aantal	  vrijwilligers	  die	  ik	  graag	  allemaal	  persoonlijk	  zou	  willen	  
bedanken,	  maar	  daar	  is	  nu	  de	  tijd	  niet	  voor.	  De	  barploeg	  die	  ik	  eerder	  noemde;	  de	  TC:	  jullie	  leveren	  
ieder	  jaar	  weer	  een	  prestatie	  van	  formaat	  met	  het	  indelen	  van	  de	  velden	  voor	  de	  training,	  de	  
trainers,	  de	  coaches	  en	  alle	  begeleiders	  in	  de	  vorm	  van	  lijncoördinatoren.	  Ook	  onze	  speciale	  dank	  
aan	  de	  sponsorcommissie:	  de	  negatieve	  spiraal	  in	  sponsorinkomsten	  is	  vorig	  jaar	  omgebogen.	  Jullie	  
hebben	  plannen	  te	  over	  om	  op	  allerlei	  manieren	  sponsoren	  aan	  de	  club	  te	  binden.	  Lang	  niet	  altijd	  
meer	  via	  de	  traditionele	  borden,	  maar	  via	  de	  elektronische	  weg,	  om	  het	  zo	  maar	  te	  noemen.	  

Ook	  onze	  dank	  aan	  het	  Jeugdbestuur:	  Filmavond,	  op	  5	  december	  als	  Piet	  over	  het	  veld,	  de	  
tentennacht	  en	  de	  organisatie	  van	  het	  vernieuwde	  18+	  Kerstgala,	  allemaal	  succesvolle	  
evenementen.	  Aan	  de	  opvolging	  hebben	  jullie	  ook	  gedacht,	  voor	  de	  komende	  jaren	  is	  de	  continuïteit	  
gewaarborgd.	  

Vervolgens	  dank	  aan	  de	  evenementencommissie:	  Robbert	  en	  zijn	  team.	  Er	  stond	  weer	  een	  
fantastische	  Olmenhorst	  Familiedag,	  wat	  we	  de	  komende	  jaren	  weer	  samen	  met	  Florian	  de	  Clercq	  
zullen	  gaan	  voortzetten.	  Er	  is	  een	  RABO	  Bollenstreektoernooi	  georganiseerd,	  in	  samenwerking	  met	  
de	  andere	  “Bollenclubs”.	  Ik	  hoorde	  alleen	  maar	  opmerkingen	  dat	  het	  bij	  ons	  het	  leukste	  en	  het	  beste	  
georganiseerd	  was.	  

Dan	  wil	  ik	  nu	  graag	  een	  aantal	  mensen	  bedanken	  die	  het	  afgelopen	  jaar	  na	  vele	  jaren	  “trouwe	  dienst”	  
afscheid	  hebben	  genomen	  van	  hun	  taken:	  

Elian	  Cozijn:	  
Elian,	  vanaf	  augustus	  2009	  tot	  augustus	  2015	  heb	  jij	  het	  Wedstrijdsecretariaat	  Junioren	  gedaan.	  Een	  
‘hell	  of	  a	  job’,	  zeker	  aan	  het	  begin	  van	  het	  afgelopen	  seizoen,	  toen	  er	  geschoven	  moest	  worden	  
vanwege	  de	  latere	  openstelling	  van	  de	  nieuwe	  velden.	  En	  er	  altijd	  op	  toezien	  dat	  de	  wedstrijd-‐	  
formulieren	  goed	  zijn	  afgehandeld.	  In	  de	  eerste	  fase	  nog	  de	  papieren	  formulieren	  en	  vervolgens	  de	  
digitale	  vorm	  daarvan.	  Het	  controleren,	  het	  nabellen	  als	  er	  zaken	  ontbraken.	  Je	  hebt	  begin	  van	  het	  
jaar	  het	  stokje	  overgedragen	  aan	  Mariëlle	  Hulsegge,	  die	  in	  geval	  van	  nood	  altijd	  nog	  bij	  je	  terecht	  
kan.	  
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Petra	  Zuiderduin:	  
Vervolgens	  had	  ik	  graag	  Petra	  Zuiderduin	  willen	  bedanken.	  Helaas	  is	  Petra	  vanavond	  afwezig,	  toch	  
een	  korte	  opsomming:	  Vanuit	  de	  activiteiten	  commissie	  de	  organisatie	  van	  de	  familiedag	  en	  het	  
kerstgala	  in	  de	  periode	  van	  augustus	  2000	  tot	  augustus	  2009,	  vervolgens	  vanaf	  augustus	  2009	  tot	  
oktober	  2015	  het	  Wedstrijdsecretariaat	  Senioren	  en	  vanaf	  oktober	  2009	  tot	  aan	  oktober	  2015	  
Lijncoordinator	  Senioren.	  Niet	  te	  vergeten:	  in	  de	  periode	  van	  1	  december	  2012	  tot	  1	  maart	  2014	  
vanuit	  de	  arbitrage	  commissie	  de	  planning	  van	  de	  scheidsrechters.	  

Pieter-‐Jan	  de	  Bruijn:	  Lid	  van	  Verdienste	  
Na	  10	  jaar	  G-‐hockey	  heeft	  Pieter-‐Jan	  de	  Bruijn	  het	  stokje	  overgedragen	  aan	  Michel	  de	  Groot.	  Pieter-‐
Jan,	  ik	  heb	  jou	  weleens	  verteld	  wat	  een	  bewondering	  ik	  heb	  voor	  jouw	  aanpak,	  jouw	  geduld	  en	  jouw	  
tomeloze	  enthousiasme	  waarmee	  je	  de	  afgelopen	  10	  jaren	  het	  G-‐hockey	  op	  de	  kaart	  heb	  gezet.	  Dat	  
heb	  je	  niet	  alleen	  bij	  ons	  gedaan,	  maar	  ook	  bij	  andere	  clubs	  heb	  je	  geprobeerd	  om	  met	  jouw	  aanpak	  
het	  G-‐hockey	  van	  de	  grond	  te	  krijgen.	  Dat	  heeft	  niet	  altijd	  tot	  succes	  geleid,	  maar	  dat	  lag	  dan	  aan	  de	  
vereniging	  en	  niet	  aan	  jouw	  enthousiaste	  aanpak.	  In	  2011	  heb	  je	  voor	  jouw	  inzet	  voor	  het	  G-‐	  Hockey	  
de	  Wim	  Schwartz	  bokaal	  ontvangen.	  Aan	  mij	  nu	  de	  eer	  om	  jou	  bij	  deze	  te	  benoemen	  tot	  lid	  van	  
Verdienste	  van	  Hisalis!	  
	  
En	  om	  de	  terugblik	  af	  te	  sluiten:	  het	  sportieve	  succes	  van	  het	  afgelopen	  seizoen.	  Er	  waren	  wat	  
minder	  kampioenen	  dan	  de	  jaren	  daarvoor.	  Eenvoudige	  reden	  daarvoor	  is	  dat	  de	  jeugdteams	  vrijwel	  
allemaal	  in	  een	  hogere	  klasse	  zijn	  gaan	  spelen.	  Veldkampioenen	  zijn	  geworden:	  Dames	  2,	  MB1,	  MB3,	  
MC3,	  MD2	  en	  ME7.	  Bij	  de	  jongens	  zijn	  dat	  JC2	  en	  JE4	  geworden.	  Clubkampioen	  over	  het	  hele	  jaar	  
genomen	  is	  MB3	  geworden,	  drie	  keer	  kampioen	  en	  slechts	  3	  wedstrijden	  in	  het	  hele	  jaar	  verloren.	  
Helaas	  is	  H1	  gedegradeerd	  naar	  de	  vierde	  klasse.	  Ondanks	  een	  flink	  herstel	  na	  de	  winterstop	  is	  
behoud	  voor	  de	  3de	  klasse	  niet	  gelukt.	  Afgaande	  op	  de	  huidige	  resultaten	  is	  het	  overigens	  de	  
verwachting	  dat	  ze	  het	  komend	  jaar	  weer	  in	  de	  3de	  klasse	  zullen	  uitkomen.	  De	  agenda’s	  eind	  mei	  
worden	  al	  leeg	  gehouden!!	  
	  
Er	  is	  een	  einde	  gekomen	  aan	  het	  Veterinnen	  hockey	  op	  de	  dinsdagmorgen.	  De	  afgelopen	  jaren	  was	  
er	  een	  combi-‐team	  met	  Alkemade,	  maar	  voor	  dit	  seizoen	  is	  er	  ondanks	  diverse	  pogingen	  geen	  team	  
meer.	  Daarmee	  is	  een	  eind	  gekomen	  aan	  een	  lang	  stuk	  uit	  de	  historie	  van	  Hisalis.	  Want	  met	  het	  
stoppen	  van	  het	  Veterinnen-‐team	  is	  ook	  een	  einde	  gekomen	  aan	  de	  hockey	  carrière	  van	  de	  volgende	  
dames:	  
·∙	  Carlie	  Segboer,	  tot	  op	  heden	  de	  langst	  spelende	  hockeyster	  uit	  de	  geschiedenis.	  Carlie	  is	  momenteel	  
op	  cruise,	  waarschijnlijk	  om	  bij	  te	  komen	  van	  al	  die	  jaren;	  
·∙	  Irene	  Weterman,	  ook	  27	  jaar	  actief	  binnen	  de	  lijnen	  geweest.	  En	  niet	  alleen	  binnen	  de	  lijnen,	  maar	  
ook	  daarbuiten	  in	  commissies;	  
·∙	  Jacqueline	  van	  Schie,	  ook	  jaren	  actief	  geweest;	  	  
·∙	  Henriette	  Remmerswaal	  nog	  geen	  afscheid	  van	  het	  hockey	  en	  maar	  nog	  wel	  actief	  bij	  de	  trimmers;	  	  
·∙	  Anneke	  van	  der	  Kroft	  en	  	  
·∙	  Els	  ter	  Laak	  die	  ook	  nog	  zeer	  actief	  meetraint	  met	  Trimmers	  1.	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  wil	  ik	  jullie	  danken	  voor	  de	  vele	  jaren	  dat	  jullie	  je	  sportief	  hebben	  ingezet	  voor	  
de	  club.	  Ik	  kreeg	  van	  Jocelyn	  maar	  5	  minuten	  voor	  mijn	  terugblik,	  dat	  is	  iets	  meer	  geworden.	  Sorry,	  
maar	  het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  vrijwilligers	  genoemd	  en	  in	  het	  zonnetje	  gezet	  worden	  op	  die	  
momenten	  die	  daarvoor	  zijn.	  Nogmaals	  dank	  aan	  eenieder	  die	  zich	  het	  afgelopen	  jaar	  heeft	  ingezet.	  
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Pieter-‐Jan	  de	  Bruijn	  geeft	  in	  zijn	  dankwoord	  aan	  dat	  het	  vrijwilliger	  zijn	  bij	  Hisalis	  voelt	  als	  een	  
‘warme	  jas’.	  Dat	  komt	  door	  deze	  club	  en	  het	  bestuur,	  die	  daar	  ruimte	  voor	  biedt.	  G-‐hockey	  heeft	  bij	  
Hisalis	  een	  plek	  midden	  in	  de	  vereniging.	  Hij	  dankt	  alle	  vrijwilligers	  die	  daaraan	  meewerken.	  
	  
Jan	  Karel	  dankt	  afsluitend	  aan	  het	  einde	  nog	  alle	  vrijwilligers	  in	  de	  hoop	  dat	  hij	  niemand	  is	  vergeten.	  
	  
5.	  Financiële	  Rapportage	  	  
	  
RESULTATENREKENING	  
	  
Inkomsten	  
De	  opbrengst	  van	  de	  contributie	  is	  toegenomen.	  Aan	  het	  einde	  van	  het	  seizoen	  2014/2015	  bedroeg	  
het	  aantal	  leden	  circa	  700.	  De	  vergelijking	  met	  het	  vorige	  seizoen	  geeft	  een	  licht	  vertekend	  beeld	  
omdat	  in	  dat	  seizoen	  achterstallige	  contributie	  is	  geïncasseerd.	  
	  
In	  de	  administratie	  wordt	  het	  kasstelsel	  toegepast.	  Daarmee	  wordt	  uitgegaan	  van	  de	  werkelijk	  
ontvangen	  contributie	  in	  het	  boekjaar,	  welke	  loopt	  van	  1	  juli	  t/m	  30	  juni.	  Door	  een	  strak	  
incassobeleid	  is	  nagenoeg	  geen	  achterstallige	  contributie	  aan	  het	  einde	  van	  dit	  seizoen.	  Er	  worden	  
regelmatig	  aanmaningen	  gestuurd	  en	  indien	  nodig	  een	  incassobureau	  ingeschakeld.	  
	  
De	  sponsorinkomsten	  zijn	  toegenomen.	  Doordat	  een	  deel	  van	  de	  sponsoropbrengsten,	  welke	  
voorheen	  nog	  door	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  Hisalis	  werden	  gefactureerd,	  nu	  door	  de	  vereniging	  
worden	  gefactureerd,	  is	  de	  totale	  opbrengst	  gestegen.	  De	  sponsorcommissie	  heeft	  het	  
sponsorbestand	  redelijk	  in	  stand	  kunnen	  houden.	  Er	  zijn	  zelfs	  een	  aantal	  nieuwe	  sponsoren	  
gevonden	  die	  zich	  voor	  een	  bepaald	  aantal	  jaren	  aan	  de	  club	  hebben	  verbonden.	  Er	  is	  slechts	  een	  
beperkte	  afboeking	  gedaan	  wegens	  oninbaarheid.	  Een	  voorziening	  wordt	  dan	  ook	  niet	  noodzakelijk	  
geacht.	  Per	  balansdatum	  bedraagt	  het	  openstaande	  sponsorbedrag	  €	  5.410.	  	  
	  
De	  bar-‐	  en	  evenementenomzet	  is	  licht	  toegenomen,	  mede	  door	  een	  verhoging	  van	  de	  verkoopprijzen	  
op	  diverse	  artikelen	  en	  door	  efficiënter	  en	  slimmer	  in	  te	  kopen.	  De	  marge	  op	  de	  baromzet	  is	  ten	  
opzichte	  van	  het	  vorig	  jaar	  gestegen	  (Circa	  30%	  (2013/2014:	  21%)).	  
	  
De	  opbrengst	  van	  de	  Vriendenloterij	  werd	  elk	  jaar	  iets	  minder.	  Dit	  seizoen	  is	  er	  echter	  door	  een	  
aantal	  enthousiaste	  leden	  een	  bel-‐actie	  gedaan,	  onder	  begeleiding	  van	  de	  Sponsorloterij.	  Dit	  heeft	  
circa	  40	  nieuwe	  deelnemers	  opgeleverd.	  De	  extra	  opbrengst	  voor	  de	  club	  bedraagt	  €	  6,25	  per	  
deelnemer	  per	  maand.	  

De	  Geraniumactie	  heeft	  iets	  meer	  opgeleverd	  dan	  vorig	  seizoen.	  Nagenoeg	  alle	  bedragen	  zijn	  ook	  
daadwerkelijk	  in	  dit	  seizoen	  binnengekomen	  doordat	  er	  al	  vrij	  snel	  mails	  zijn	  verstuurd	  met	  het	  
verzoek	  het	  geraniumgeld	  over	  te	  maken.	  In	  de	  opbrengst	  van	  2014/2015	  zit	  	  circa	  €	  400	  welke	  nog	  
betrekking	  had	  op	  2013/2014.	  

Uitgaven	  

Trainers	  
De	  uitgaven	  voor	  de	  trainers	  zijn	  wederom	  gestegen.	  Door	  het	  voortijdige	  vertrek	  gedurende	  het	  
seizoen	  van	  de	  trainer	  van	  de	  Heren	  1	  heeft	  dit	  geleid	  tot	  een	  extra	  uitgave	  van	  circa	  €	  4000.	  De	  
uitgaven	  voor	  de	  jeugdtrainers	  zijn	  gestegen.	  
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Huisvestingskosten	  
De	  kosten	  van	  klein	  onderhoud	  zijn	  toegenomen	  door	  o.a.	  de	  vervanging	  van	  een	  schuifdeur.	  

De	  energiekosten	  zijn	  afgenomen.	  Grootste	  afname	  zit	  in	  de	  kosten	  van	  elektra.	  In	  2014/2015	  is	  nog	  
een	  bedrag	  van	  €	  	  1.600	  retour	  ontvangen	  van	  de	  KNHB	  voor	  Ecotax.	  In	  2015/2016	  gaat	  de	  Ecotax	  
verdwijnen.	  

De	  premies	  voor	  de	  verzekeringen	  zijn	  afgenomen	  mede	  door	  een	  teruggave	  van	  premie	  voor	  de	  
kunstgrasveldverzekering	  van	  €	  	  2.100.	  

De	  telefoon/internetkosten	  zijn	  licht	  gestegen.	  In	  deze	  kosten	  zijn	  opgenomen	  de	  kosten	  voor	  ADSL	  
en	  digitenne.	  Met	  Interparts	  wordt	  momenteel	  onderzocht	  of	  deze	  kosten	  omlaag	  kunnen.	  

Kosten	  KNHB	  
De	  afdracht	  van	  contributie	  aan	  de	  KNHB	  is	  hoger	  door	  toename	  van	  het	  aantal	  leden.	  Bepalend	  voor	  
de	  contributie	  is	  de	  samenstelling	  van	  het	  ledenbestand	  per	  31	  oktober.	  

Bestuurskosten	  
In	  de	  bestuurskosten	  zijn	  opgenomen	  de	  advocaatkosten	  in	  verband	  met	  de	  nog	  lopende	  zaak	  welke	  
is	  aangespannen	  tegen	  Sportservice.	  Verder	  bestaan	  de	  bestuurskosten	  voor	  het	  grootste	  deel	  uit	  
een	  jaarlijks	  abonnement	  voor	  het	  gebruik	  van	  een	  online-‐boekhoudpakket	  en	  wat	  kleine	  uitgaven	  
voor	  secretariële	  werkzaamheden.	  Ook	  zijn	  hierin	  opgenomen	  de	  kosten	  voor	  de	  uitbesteding	  van	  de	  
contributie-‐inning	  aan	  Kas	  en	  Kroost.	  

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

Algemene	  kosten	  
De	  kosten	  voor	  LISA	  zijn	  afgenomen.	  De	  extra	  kosten	  gemaakt	  in	  2013/2014	  voor	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  website,	  de	  club-‐app	  en	  voor	  narrowcasting	  waren	  voor	  een	  groot	  deel	  eenmalig.	  

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

Vaste	  active	  
Er	  wordt	  niets	  afgeschreven	  op	  de	  materiële	  vaste	  activa	  

Financiële	  vaste	  active	  
Er	  was	  in	  het	  verleden	  aan	  Stichting	  Vrienden	  van	  Hisalis	  een	  lening	  verstrekt	  door	  Persoon	  
International	  B.V.	  voor	  een	  bedrag	  van	  €	  107.000.	  Deze	  lening	  is	  	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  afgelost	  tot	  een	  
restschuld	  van	  €	  35.000	  op	  1	  juli	  2013.	  Na	  overleg	  met	  het	  bestuur	  en	  de	  heer	  Harry	  Persoon	  is	  	  
besloten	  dat	  de	  vereniging	  Hockeyclub	  Hisalis	  dit	  bedrag	  als	  lening	  u/g	  zal	  verstrekken	  aan	  Stichting	  
Vrienden	  van	  Hisalis	  zodat	  Stichting	  Vrienden	  van	  Hisalis	  de	  lening	  aan	  Persoon	  International	  B.V.	  
volledig	  zou	  kunnen	  aflossen.	  De	  nieuwe	  lening	  u/g	  (annuïteitenlening)	  heeft	  een	  looptijd	  van	  8	  jaar	  
en	  zal	  volledig	  zijn	  afgelost	  op	  1	  januari	  2021.	  De	  rente	  van	  de	  lening	  bedraagt	  4,25%	  per	  jaar.	  

	  



	  
	  

Notulen	  ALV	  HC	  Hisalis	  18	  november	  2015	  

Since 1972

    
H 

I S A L I S

HOCKEYCLUB

6	  /	  9	  

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.	  Voornaamste	  reden	  van	  deze	  toename	  is	  de	  
verstrekking	  van	  de	  lening	  u/g	  aan	  Stichting	  Vrienden	  van	  Hisalis	  in	  2013/2014	  welke	  van	  
substantiële	  invloed	  was	  op	  het	  banksaldo.	  Het	  kasstroomoverzicht	  geeft	  het	  verloop	  aan	  van	  de	  toe-‐	  
en	  afname	  van	  de	  liquide	  middelen.	  

Voorzieningen	  
Aan	  de	  voorziening	  voor	  groot	  onderhoud	  is	  een	  vast	  bedrag	  toegevoegd	  conform	  afspraak	  uit	  het	  
verleden	  met	  de	  Gemeente	  Lisse.	  

Kortlopende	  schulden	  
Deze	  post	  bestaat	  uit:	  
1. Vooruit	  gefactureerde	  sponsorbedragen	  	  
2. uitgelote	  obligaties	  	  
3. declaratie	  jeugdtrainers	  maart-‐juni	  	  
4. trainersvergoeding	  periode	  juli	  	  
5. onvoorziene	  uitgaven	  	  
6. energiekosten	  	  
7. inkopen	  horeca	  	  
8. subsidie	  Funkey	  hockey	  	  
9. nog	  te	  betalen	  huur	  veld	  3	  	  
De	  post	  nog	  te	  betalen	  kosten	  jubileumjaar	  in	  vrijgevallen	  in	  2014/2015.	  

Florian	  de	  Clerq:	  “De	  kosten	  voor	  energie	  zijn	  omlaag	  gegaan,	  maar	  heeft	  de	  club	  al	  eens	  nagedacht	  
om	  haar	  rol	  te	  pakken	  in	  maatschappelijk	  verantwoord	  verenigen	  om	  zonnepanelen	  te	  installeren	  op	  
het	  platte	  dak.”	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  op	  de	  agenda	  staat	  in	  het	  Ter	  Specke	  overleg.	  Het	  
bestuur	  gaat	  dit	  op	  haalbaarheid	  beoordelen.	  

Begroting	  
Jan	  Karel	  stelt	  dat	  voorzichtig	  begroten	  onze	  strategie	  is.	  

Falco	  Paul	  vraagt	  of	  de	  huur	  van	  de	  zaal	  in	  de	  huurpost	  van	  30.000	  euro	  is	  opgenomen.	  De	  huur	  van	  
de	  zaal	  is	  rond	  de	  6.000	  euro.	  Teams	  die	  extra	  willen	  trainen	  regelen	  teams	  nu	  zelf.	  Maar	  de	  teams	  
die	  meer	  trainen	  betalen	  dit	  zelf.	  

Peter	  Steenbergen:	  	  “Waarom	  begroten	  wij	  een	  tekort?”	  De	  contributieverhoging	  gaat	  pas	  later	  in,	  
het	  effect	  hiervan	  ijlt	  na.	  

Lennart	  Petit	  stelt	  voor	  het	  Bovelander	  partnership	  nadrukkelijker	  vorm	  te	  geven.	  Florian	  de	  Clercq	  
heeft	  de	  suggestie	  dat	  om	  kritisch	  te	  kijken	  naar	  het	  inkomstenmodel.	  Is	  de	  verhouding	  
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barinkomsten	  inkoop	  scherp	  genoeg?	  In	  het	  verleden	  werd	  niet	  altijd	  alles	  afgerekend.	  Florian	  biedt	  
aan	  te	  kijken	  naar	  de	  inkoop.	  Riet	  Austie	  ligt	  toe	  dat	  er	  een	  verbetering	  in	  omzet	  en	  marge	  is	  bereikt.	  
Er	  wordt	  dit	  jaar	  goed	  ingekocht	  door	  nadrukkelijke	  sturing	  in	  relatie	  met	  de	  verkoop.	  Invoering	  van	  
het	  kassasysteem	  gekoppeld	  aan	  de	  administratie	  heeft	  hierin	  een	  belangrijke	  rol	  gespeeld.	  

Maarten	  Knaap	  vraagt	  waarom	  de	  begroting	  contributie	  opbrengsten	  lager	  ingeschat	  wordt.	  De	  
begroting	  is	  voorzichtig	  omdat	  vorig	  jaar	  een	  grote	  post	  achterstallige	  contributie	  geïncasseerd	  is.	  

Arno	  van	  der	  Vleuten	  spreekt	  zijn	  waardering	  uit	  over	  het	  mooie	  overzicht,	  met	  het	  verzoek	  om	  het	  
volgend	  jaar	  eerder	  te	  krijgen.	  De	  voorzitter	  zegt	  toe	  dit	  volgend	  jaar	  te	  realiseren.	  

De	  Kascommissie	  keurt	  het	  verslag	  goed,	  er	  zijn	  geen	  bijzonderheden	  geconstateerd.	  De	  Kas-‐
commissie	  bestaande	  uit	  Ron	  van	  Dorsten	  en	  Lennart	  Petit.	  

Decharge	  voor	  2014/2015	  wordt	  verleend	  door	  de	  leden.	  

Contributievoorstel	  
De	  voorzitter	  geeft	  een	  toelichting	  op	  het	  voorstel	  om	  de	  contributie	  met	  5%	  te	  verhogen	  en	  om	  een	  
selectietoeslag	  in	  te	  voeren,	  het	  voorstel	  heeft	  ook	  op	  de	  site	  gestaan.	  De	  toeslag	  voor	  de	  
selectieteams	  is	  nieuw.	  Nanda	  Ruigrok-‐Janssen	  is	  het	  eens	  met	  een	  toeslag	  voor	  de	  selectie,	  alleen	  
de	  reden	  zoals	  die	  wordt	  beschreven	  is	  krom.	  Eerste	  teams	  als	  MB1	  en	  JA1	  hebben	  Heren	  1	  trainers.	  
Martijn	  Minderhout	  traint	  MA1	  en	  MA2,	  verder	  zijn	  het	  jeugdtrainers.	  Vanuit	  de	  TC	  wordt	  bevestigd	  
dat	  dit	  voor	  dit	  seizoen	  inderdaad	  zo	  is,	  het	  beoogde	  doorfilter-‐effect	  gaat	  pas	  later	  in.	  Falco	  Paul	  
merkt	  op	  er	  in	  het	  verleden	  niet	  eerlijk	  doorbelast	  is.	  Peter	  Steenbergen	  voegt	  toe	  dat	  bij	  LOHC	  meer	  
geboden	  wordt	  voor	  de	  selectietoeslag	  en	  dat	  dit	  bij	  Hisalis	  niet	  verdedigbaar	  is,	  omdat	  de	  lijn	  te	  
smal	  is	  en	  je	  niet	  kan	  spreken	  van	  selectie.	  Peter	  Steenbergen	  ziet	  de	  meerwaarde	  niet.	  Anje	  
Hepkema	  vraagt	  waarom	  deze	  discussie	  nu	  gevoerd	  wordt,	  in	  het	  verleden	  is	  vaak	  gezegd	  dat	  alles	  
naar	  de	  selectie	  gaat.	  Wendy	  Dijkhuis	  zegt	  dat	  bij	  selectietoeslag	  ook	  de	  breedteteams	  betere	  
trainers	  krijgen.	  Peter	  Steenbergen	  voegt	  toe	  dat	  dit	  ook	  gewenst	  is.	  

Trainers	  die	  ook	  coachen	  op	  zaterdag	  worden	  hiervoor	  betaald,	  maar	  de	  TC	  wil	  graag	  meer	  inzetten,	  
zoals	  looptrainers.	  Peter	  Steenbergen	  verwijst	  naar	  het	  verleden,	  dat	  Hisalis	  een	  Bollenclub	  is.	  Florian	  
de	  Clercq:	  “De	  discussie	  is	  goed,	  we	  moeten	  zorgen	  voor	  een	  transparant	  model.”	  Peter	  
Steenbergen:	  “Het	  is	  goed	  dat	  we	  met	  alle	  teams	  gaan	  zaalhockeyen.	  Dat	  ook	  voor	  de	  breedtehockey	  
deze	  mogelijkheid	  wordt	  geboden.”	  Jennyfer	  Eriksson	  stelt	  dat	  er	  al	  jaren	  wordt	  gepleit	  voor	  een	  
selectietoeslag	  model	  en	  dat	  dit	  al	  jaren	  door	  de	  leden	  wordt	  geopperd.	  Nanda	  Ruigrok	  vindt	  
selectietoeslag	  gerechtvaardigd,	  maar	  ze	  kan	  zich	  voorstellen	  dat	  ouders	  een	  probleem	  hebben.	  Hoe	  
Hisalis	  denkt	  om	  te	  gaan	  met	  breedte	  teams	  en	  prestatieteams,	  ziet	  zij	  niet	  terug	  in	  de	  plannen.	  

“De	  kloof	  wordt	  vergroot,	  we	  willen	  kwalitatieve	  verbetering,”	  stelt	  Inge	  Jongenotter.	  Het	  voorstel	  
zoals	  er	  nu	  ligt	  vindt	  zij	  niet	  goed	  genoeg,	  zij	  pleit	  ervoor	  te	  kijken	  hoe	  het	  niveau	  van	  het	  trainers-‐	  
bestand	  omhoog	  te	  krijgen	  is.	  Liever	  een	  verhoging	  voor	  iedereen	  dan	  alleen	  voor	  de	  selectieteams.	  
Gabriella	  Eekhout	  merkt	  op	  dat	  een	  trainster	  uit	  MC1	  meer	  begeleiding	  nodig	  heeft,	  haar	  dochter	  
geeft	  ook	  training	  aan	  lager	  team	  en	  mag	  het	  zelf	  uitzoeken.	  Er	  is	  meer	  begeleiding	  nodig	  voor	  alle	  
teams.	  Falco	  Paul	  voert	  ter	  vergelijking	  aan	  dat	  bij	  LOHC	  alle	  teams	  betaalde	  trainers	  hebben,	  dat	  
leidt	  wel	  tot	  een	  veel	  hogere	  contributie.	  Peter	  Steenbergen	  is	  het	  niet	  eens	  met	  ‘tweedeling’	  in	  de	  
club	  door	  het	  invoeren	  van	  een	  selectietoeslag,	  hij	  is	  voor	  een	  algehele	  verhoging.	  Arno	  van	  der	  
Vleuten	  stelt	  dat	  hij	  graag	  extra	  wil	  betalen	  voor	  betere	  training,	  om	  zo	  betere	  resultaten	  te	  behalen.	  
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Jan	  Karel	  Sterkenburg	  vat	  samen	  dat	  de	  aanwezigen	  het	  eens	  zijn	  met	  een	  contributieverhoging,	  
maar	  niet	  met	  het	  ontstaan	  van	  een	  verschil	  in	  selectie-‐	  en	  breedte-‐sport.	  Het	  moet	  mogelijk	  zijn	  om	  
ook	  op	  een	  later	  moment	  bij	  de	  selectie	  te	  komen.	  Hiervoor	  moet	  er	  over	  de	  hele	  linie	  meer	  
gefaciliteerd	  worden.	  Er	  wordt	  een	  team	  geformeerd	  om	  een	  nieuw	  voorstel	  van	  de	  
contributieverhoging	  op	  te	  stellen	  en	  voor	  te	  leggen	  aan	  een	  speciale	  ALV.	  Het	  team	  bestaat	  naast	  de	  
voorzitter	  uit	  Peter	  Steenbergen,	  Arno	  van	  der	  Vleuten,	  Gabriella	  Eekhout	  en	  Inge	  Jongeotter.	  

6.	  Bestuursmededelingen	  
De	  statuten	  zijn	  herzien,	  de	  laatste	  aanpassing	  is	  van	  1999.	  Het	  bestuur	  heeft	  een	  aantal	  wijzigingen:	  
een	  bestuurstermijn	  invoeren	  van	  3	  x	  3	  jaar.	  De	  Kascommissie	  wordt	  vergroot	  naar	  drie	  leden,	  zodat	  
de	  continuïteit	  gewaarborgd	  is.	  Na	  het	  akkoord	  van	  de	  vergadering	  gaan	  de	  statuten	  ter	  controle	  
naar	  de	  KNHB	  en	  worden	  formeel	  bij	  de	  notaris	  vastgelegd	  tezamen	  met	  het	  huishoudelijk	  reglement	  
en	  tuchtreglement.	  

Arno	  van	  Vleuten	  merkt	  op	  dat	  artikelen	  over	  juniorleden	  elkaar	  tegen	  spreken.	  De	  voorzitter	  legt	  uit	  
dat	  juniorleden	  wel	  toegang	  hebben,	  maar	  geen	  stemrecht.	  Ouders	  hebben	  stemrecht	  voor	  hun	  
kinderen.	  Peter	  Steenbergen	  merkt	  op	  dat	  er	  overlapping	  in	  de	  reglementen	  is.	  De	  statuten	  zijn	  
opgesteld	  volgens	  de	  richtlijnen	  van	  de	  bond	  en	  daarmee	  getoetst	  door	  een	  notaris.	  Verder	  geen	  
vragen.	  

De	  statuten	  worden	  akkoord	  bevonden	  in	  de	  huidige	  vorm.	  De	  notaris	  zal	  deze	  informatie	  ontvangen	  
en	  de	  statuten	  opstellen.	  Hierna	  zal	  de	  kascommissie	  worden	  uitgebreid	  en	  volgt	  een	  roulatieschema	  
voor	  de	  termijnen	  van	  de	  huidige	  bestuursleden.	  Het	  Huishoudelijk	  Reglement	  en	  Tuchtreglement	  
worden	  door	  de	  vergadering	  officieel	  goedgekeurd.	  

7.	  Ingekomen	  stukken	  
Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken.	  

8.	  Wim	  Schwarz	  Beker	  
In	  1974	  is	  de	  Wim	  Schwarz	  Beker	  in	  het	  leven	  geroepen.	  In	  eerste	  instantie	  was	  deze	  beker	  alleen	  
bestemd	  voor	  teams	  binnen	  onze	  vereniging	  die	  zich	  op	  enig	  gebied	  verdienstelijk	  hebben	  gemaakt	  
voor	  Hisalis,	  geheel	  volgens	  het	  gedachtegoed	  van	  Wim	  Schwarz.	  Maar	  vanaf	  2004	  is	  deze	  prijs	  ook	  
voor	  individuele	  leden.	  Het	  credo	  van	  Wim	  Schwarz	  is:	  "niet	  ik,	  maar	  de	  club	  staat	  centraal".	  

De	  voorzitter	  neemt	  het	  woord:	  “Het	  bestuur	  het	  besloten	  om	  dit	  jaar	  de	  Wim	  Schwarz	  prijs	  uit	  te	  
reiken	  aan	  een	  dame	  die	  absoluut	  model	  staat	  voor	  de	  vrijwilliger	  in	  hart	  en	  nieren.	  Als	  ouder	  is	  zij	  
sinds	  haar	  kinderen	  zijn	  gaan	  hockeyen	  allerlei	  taken	  gaan	  uitvoeren,	  van	  het	  begeleiden	  en	  coachen	  
naar	  de	  aansturing	  van	  de	  gehele	  jongste	  jeugd.	  Dat	  betekende	  iedere	  zaterdag	  aanwezig	  zijn	  en	  dat	  
was	  ze	  dan	  ook	  altijd.	  Aanwezig	  op	  de	  club,	  is	  ze	  overigens	  nog	  vaak.	  Ze	  voelt	  zich	  
‘thuis’	  	  op	  	  haar	  	  club.	  	  De	  	  hele	  	  familie	  	  is	  	  lid	  	  en	  	  actief	  	  en	  	  zij	  zelf	  zet	  zich	  voor	  de	  volle	  100%	  in	  voor	  
Hisalis.	  Een	  taak	  die	  haar	  ook	  goed	  afgaat	  is	  het	  werven	  van	  andere	  vrijwilligers.	  Naast	  haar	  huidige	  
rol	  als	  secretaris	  van	  de	  TC	  zet	  ze	  zich	  ook	  in	  voor	  een	  toernooiorganisatie	  of	  een	  ander	  project,	  ze	  is	  
er	  gewoon	  altijd	  bij.	  Denk	  maar	  aan	  eens	  aan	  het	  Oktoberfesttoernooi!	  Het	  runnen	  van	  de	  
accommodatie	  op	  hele	  zaterdagen	  als	  barhoofd	  is	  een	  taak	  die	  ze,	  omdat	  ze	  dit	  leuk	  vindt,	  er	  nog	  
even	  bij	  doet.	  Kortom,	  een	  rolmodel	  ouder	  en	  vrijwilligster!	  Op	  dit	  moment	  secretaris	  van	  de	  TC,	  
Lijncoördinatie	  jongste	  jeugd	  en	  Barhoofd:	  Anje	  Hepkema!”	  
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9.	  Rondvraag	  
Pieter	  Jan	  de	  Bruijn	  vraagt	  of	  er	  teams	  zijn	  die	  iets	  doen	  met	  het	  geleerde	  tijdens	  de	  KNHB	  
voorlichtingsavond	  ‘stoplichten	  invullen’.	  Voor	  onder	  andere	  ouders	  maken	  opmerkingen	  langs	  de	  
lijn,	  heeft	  de	  KNHB	  het	  stoplicht-‐systeem	  ontworpen.	  Kinderen	  geven	  opmerkingen	  op	  kaartjes	  en	  
deze	  gaan	  terug	  naar	  alle	  ouders,	  zodat	  zij	  zich	  bewust	  worden	  van	  het	  effect	  van	  hun	  gedrag	  langs	  
de	  lijn.	  Invoeren	  via	  de	  Sportiviteit	  en	  Respect	  ambassadeur	  Rob	  van	  de	  Burg	  gaat	  hiermee	  aan	  de	  
slag.	  Het	  bestuur	  ziet	  graag	  dat	  er	  meer	  aandacht	  komt	  voor	  S&R.	  

Gabriëlla	  Eekhout	  vraagt	  of	  er	  met	  betrekking	  tot	  de	  herziening	  van	  de	  selectie	  in	  de	  herfstvakantie	  
nog	  een	  keer	  gekeken	  is	  naar	  de	  samenstelling	  van	  de	  selectie.	  De	  TC	  antwoordt	  dat	  ernaar	  is	  
gekeken	  en	  bij	  sommige	  teams	  zijn	  wijzigingen	  geweest.	  Er	  is	  met	  de	  trainer	  van	  het	  betreffende	  
team	  gesproken,	  buiten	  de	  vergadering	  wordt	  dit	  verder	  besproken.	  

Jocelyn	  Flippo	  vertelt	  dat	  het	  haar	  vijfde	  ALV	  is	  en	  dat	  zij	  op	  zoek	  is	  naar	  vervanging.	  Jocelyn	  vraagt	  
de	  vergadering	  mee	  te	  denken	  voor	  een	  opvolgster.	  

10.	  Sluiting	  
Jan	  Karel	  Sterkenburg	  bedankt	  zijn	  medebestuursleden	  en	  alle	  vrijwilligers.	  Hij	  nodigt	  de	  leden	  uit	  om	  
te	  komen	  naar	  het	  18	  plus	  kerstgala	  en	  in	  het	  bijzonder	  voor	  de	  nieuwjaarsreceptie	  en	  de	  veiling.	  
Met	  de	  opbrengst	  van	  de	  veiling	  wordt	  het	  mogelijk	  gemaakt	  om	  de	  keuken	  met	  bijbehorende	  
apparatuur	  te	  vervangen.	  En	  als	  er	  geld	  overblijft	  wellicht	  een	  overkapping	  boven	  de	  openslaande	  
deuren.	  

Hij	  dankt	  alle	  aanwezigen	  en	  biedt	  een	  drankje	  aan	  namens	  het	  bestuur	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  

	  


