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Onderdeel: 

Datum: 

Notulist: 

Jaarvergadering Hollandia T 

17 oktober 2019 

K. Kooij (Secretaris) 

Kenmerk: 

Locatie: 

2019 

Kantine Hollandia T 

 

Aanwezig: 

A. Hoorn 

K. Kooij 

B. de Kraker 

S. Groot 

D. Smit 

N. Entes 

K. den Das 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Ledenadministratie 

Wedstrijdsecretariaat 

Accommodatie 

Technische commissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  Actie  

01 Opening  

- Arnold (voorzitter) opent de vergadering om 20.30 uur en heet alle aanwezigen 

van harte welkom.  

 

   

02 Mededelingen / ingekomen stukken  

 Arnold:  

- Prachtige opkomst, zo’n 50 aanwezigen.   

- Pierre Masteling, Ton Kruijer, Dick Klijbroek hebben zich afgemeld  

   

03 Notulen jaarvergadering 2018  

- Vastgesteld. Geen op- of aanmerkingen vanuit de aanwezigen.   

   

04 Gang van zaken  

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

Terugblik: 

Sportief gezien: Er is één kampioenschap gevierd, JO17-1 is onder leiding van Ron 

Metselaar kampioen geworden van de 2e klasse en komt dit seizoen uit in de 1e 

klasse op de zaterdag i.p.v. de zondag. Het eerste elftal is historisch ver gekomen 

in het bekertoernooi. De JO11-1 heeft de KNVB-beker gewonnen.  

Pinnen in de kantine is mogelijk gemaakt, daar zien we de opbrengsten van terug 

uit de kantine omzet.  

De nieuwe website en KantineTV is vorig seizoen gelanceerd, een mooie 

investering. Wordt nog verder uitgebreid en vormgegeven.  

Het was al jaren hoognodig en eindelijk is dan afgelopen zomer het dak vervangen 

van de kantine. Een duurzame investering, door de goede isolatie nu en plaatsing 

van de zonnepanelen. Dit is mede mogelijk door een subsidie vanuit de gemeente 

Schagen en de opbrengsten van de ATB-tour en Hemelcuptoernooi.  

Diverse evenementen zijn weer succesvol georganiseerd door vrijwilligers (o.a. 

ATB-tour, Hemelcuptoernooi en Stratenloop) Arnold spreekt hier namens de 

vereniging zijn waardering voor uit.  

Ook bedankt Arnold in het bijzonder de kantinevrijwilligers, Jan de Boer voor het 

werven van donateurs, de onderhoudsploeg en Dick & Frans van de Club van 100 

voor hun inzet en bijdragen.  

De vereniging betreurt het dat een clubjongen als Stan Groenland is vertrokken. 

Arnold roept de spelersgroep op om, mocht je ergens mee zitten, het 

bespreekbaar te maken en langs te komen bij de betreffende persoon (trainer, TC, 

bestuur).   

 

Vooruitblik: 

Er is een initiatief ontstaan om meisjesvoetbal op te zetten. MO13 traint nu 

wekelijks en gaat wellicht na de winterstop in de competitie spelen. Pierre 
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- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Masteling is initiatief nemer en geeft samen met Bas Kaandorp training.  

Er is een vergunning aangevraagd en verleend voor een vaste kabelaansluiting in 

de kantine. De wordt eind oktober 2019 gelegd, waardoor we Ziggo tv en internet 

kunnen verkrijgen en kwalitatief goed internet en tv-kijken kunnen aanbieden in 

de kantine.   

Een deel van de opbrengsten van de Hemelcup worden geïnvesteerd in een 

FoxSports licentie á 1200,- per seizoen. Dit was nodig om voetbal te kunnen 

blijven aanbieden, nadat onze vereniging een officiële waarschuwing had gekregen 

voor het vertonen van FoxSports.  

Komend seizoen willen we realiseren dat de kleedkamer- en veldindeling op een 

tv-scherm in de hal vertoond wordt i.p.v. het bord bij de ingang van het complex.  

Harry Entes is de nieuwe gastheer van de kantine, naast Louis. Hij gaat meer 

werkzaamheden oppakken en overnemen van Louis.  

Het komende seizoen willen we de kantine aantrekkelijker maken. Er zijn ideeën 

om bijv. een dartbord op te hangen. Ook is er de intentie om meer voetbalsfeer 

(door oude shirts, sjaaltjes, vaantjes etc. op te hangen) uit te stralen.  

De ATB-tocht word eind oktober weer georganiseerd. De selectie zet zich in deze 

ochtend en daarmee zijn er genoeg vrijwilligers vanuit de vereniging zo meldt Rick 

Blokdijk.  

Club van 100 feestavond wordt op 9 november 2019 gehouden.  

   

05 Financieel verslag   

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

Bertrin (penningmeester) licht het financieel verslag kort toe: 

Over het algemeen een heel goed jaar gedraaid. Voor het eerst in 6 jaar positief 

geëindigd. En daarmee zijn de eerder ingevoerde kostenbesparingen en 

bezuinigingen nu zichtbaar.  

Vraag vanuit een aanwezige is of er tijdig inzage kan zijn in de stukken, 

bijvoorbeeld twee weken van te voren. Bertrin geeft aan dat dit niet kan en ook 

niet gebruikelijk is. De kascommissie is er om goedkeuring te verlenen.  

Tim Blokker en Frits Bakker hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Tim en 

Guus van Brederode vormen de kascommissie volgend jaar.  

Geen verdere vragen over de financiën vanuit aanwezigen.  

 

   

06 Contributievoorstel 2019/2020  

- 

 

 

Inzake het positieve resultaat is er dit seizoen geen contributieverhoging.  

 

Vastgestelde contributie voor seizoen 2019-2020: 

Kabouters  € 55 

O-09  € 105 

O-11  € 105 

O-13  € 110 

O-15  € 110 

O-17  € 120 

O-19  € 135 

Senioren  € 170 
 

 

   

07 Speler van het jaar & bedankjes  

- Ronald de Rooij maakt de speler van het jaar bekend:   

Jordy Bakkum is door de supporters als speler van het jaar verkozen en wint de 

Frans Vos Bokaal! 
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- 

 

- 

 

 

Jubilaris Danny Burger wordt in het zonnetje gezet, hij is 25 jaar lid van onze 

vereniging. 

Arnold noemt een lijstje vrijwilligers op die gestopt zijn en een attentie vanuit de 

club hebben ontvangen. Kees Klijbroek is aanwezig en krijgt een bloemetje uit 

handen van Arnold.  

 

 

08 Bestuursverkiezing en – vaststelling  

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor Bertrin. Zijn bestuurstermijn 

wordt verlengd met 3 jaar (onder luid applaus van de aanwezigen). 

Arnold stelt het bestuur voor komend seizoen vast: Het dagelijks bestuur zal 

bestaan uit Arnold Hoorn (voorzitter), Kevin Kooij (secretaris) en Bertrin de Kraker 

(penningmeester).  

Overige bestuursleden zijn Sietske Groot (ledenadministratie), Dick Smit 

(wedstrijdcoördinator), Kevin den Das (TC) en Nico Entes (accommodatie). 

Dick Smit heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te stoppen als 

wedstrijdsecretaris. Arnold doet een oproep, kandidaten kunnen zich melden bij 

het bestuur.  

 

   

09 Rondvraag en sluiting  

- Is het mogelijk om gewonnen bekers in een prijzenkast te stallen? Dit idee wordt 

meegenomen in het aantrekkelijker maken van de kantine. 

 

- Teampagina’s op de website zijn niet gevuld, hoe kan dat? Kevin Kooij (secretaris) 

geeft uitleg en geeft aan dat hier op de achtergrond aan gewerkt wordt.  

 

- 
 
 
- 
 

Is het een idee om een AED-cursus aan te bieden binnen de vereniging? In mei jl. 

is er een cursus aangeboden, daar kwamen geen reacties op. Vanuit de vereniging 

gaan we het nogmaals aanbieden.  

Hoe is het aantal zonnepanelen berekend? De berekening is uitgevoerd door een 

gespecialiseerd bedrijf in opdracht van Blom Elektrotechniek.  

 

  

Arnold bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.10 

uur. 

 

 


