
                                                                                                    
Notulen ALV 20 maart 2017                           
 

Aanwezige Bestuursleden: Peter van ’t Klooster, Ilja Schinkel, Marco Weij, Ronald Meijster, Henk de Groot, 
Hans Buiskool 
Aanwezige leden/vrijwilligers: Y. Dorrepaal, C. Richards, K. van Veen, I. Best, H. Heil, J. Tanaka, J. vd 
Schot, A. Goedbloed, E.J. Lind, M. Broersen, E. Ackema, K. Scholte ter Horst, H. van Brero, P. van Kampen, 
D. Pampel, J. Brohm, J. Slot, F. Nekoui, J. van Kleef, A. van Kouwen , J.C. Rodriguez Fernandez, C. Nuijten, 
G. Koolman, M. Koopman, E. Kwas, F. Maduro,H. Bes, M. Loos, D. Hazel, M. Sodekamp, D. van Ewijk, A. 
Kardijk, T. van Limburg, J. Loogman. 
Aantal aanwezige leden: 41  
Notulist: Marita Rodriguez  
 
Opening en agenda 
De voorzitter, Peter van ’t Klooster, opent om 20.05 uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom. Alhoewel de opkomst mager is, is hij blij met de leden die wel aanwezig zijn. Afgelopen periode 
hebben drie aspirant bestuursleden meegelopen met het bestuur, t.w. Ronald Meijster, Henk de Groot en Hans 
Buiskool. Zij stellen zich kort voor en hun verkiezing zal later in deze vergadering plaatsvinden. 
De aanwezigen wordt verzocht om te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen voor zij die ons 
ontvallen zijn.  
 
Bijzonderheden 2016 
- Vorig jaar was een bijzonder jaar met het 50-jarig jubileum van Hoofddorp Pioniers. De jubileumcommissie  
heeft veel activiteiten georganiseerd met o.a. een reünie waarbij het grootste deel van het eerste ETO honkbal 
team aanwezig was. De voorzitter bedankt de jubileumcommissie voor hun enorme inzet. Tijdens de 
feestavond werd de Jubileum Award uitgereikt aan Swen Huijer voor zijn inzet voor de vereniging en zijn 
organisatie Baseball against Cancer. Uit de Jubileumcommissie is een nieuwe Activiteitencommissie 
voortgekomen. De leden daarvan zullen in een Nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 
- In 2016 werd het Europees Kampioenschap Honkbal georganiseerd in Hoofddorp en dat werd het best ge-
organiseerde ooit genoemd. Complimenten aan de vele vrijwilligers die een bijdrage daaraan hebben geleverd. 
- Van de Denktank is een brief ontvangen; de daarin genoemde punten komen vanavond aan de orde en 
kunnen worden samengevat als: Is de club financieel nog levensvatbaar? 
-Vanuit uit de KNBSB is besloten de Rookie-klasse op te heffen. Deze teams zijn Overgangsklasse-teams 
geworden. Ook wordt het aantal Academies op termijn teruggebracht van zes naar vier waardoor de competitie 
kleiner is geworden en de Academy-spelers vanaf seizoen 2018 ook bij de eigen verenigingen zullen gaan 
spelen. Dit is een goede ontwikkeling omdat er op dit moment nog maar 1,5 Junioren team over is bij onze 
vereniging. 
De bond zal de verenigingen gaan helpen met het zoeken van sponsoren omdat bijna alle verenigingen hier 
moeite mee hebben. 
-ETO kreeg te maken met grote financiële problemen. Op basis van hun bedrijfsplan hebben zij voor drie jaar 
subsidie gekregen van de Gemeente. 
-Met Decrowear is een overeenkomst gesloten voor de kleding. Zij verkopen kleding van het Italiaanse merk 
Macron (bekend uit de eredivisie voetbal) 
 
De agenda: 
- Opening en mededelingen   P  - Softbal 
- Notulen ALV 2016 en Jaarverslag 2016 A  - Honkbal 
- Eerste Honkbal Team    U  - Ambities 
- Financieel jaarverslag 2016/Verslag KCC Z  - Vacatures 
- Begroting 2017 en Contributie   E  - Mutaties en verkiezing bestuursleden 
- Jubilarissen      - Rondvraag 
 
Notulen ALV 2016 en Jaarverslag 2016 
Er zijn geen vragen over en/of aanmerkingen op de notulen van de ALV 2016 en deze zijn hierbij goedgekeurd.  
Met betrekking tot het Jaarverslag 2016  merkt Karel van Veen op dat hij pas vanaf 2016 deel uitmaakt van de 
Kas Controle Commissie. Hans Heil is plaatsvervangend lid maar wordt niet genoemd. 
 
Eerste Honkbal Team 
Mark Duursma krijgt het woord namens STH; zij organiseren alle zaken rondom het eerst team. 
In 2016 werd gespeeld met een team met jonge en nieuwe spelers en Dè  Flanegin als coach. Het begin was 
niet goed, er werd veel verloren in de eerste helft van de competitie. De tweede helft ging het echter veel beter  
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en heeft het team het tot ver in de Play-offs gebracht. Overall heel tevreden met de sportieve prestaties. Voor 
2017 was er kans om meer jong bloed binnen te halen; veel spelers willen komen vanwege de coaching staff 
en het team. Ook voor 2017 is het doel de Play-offs te bereiken en daarna een gooi te doen naar de Holland 
Series. De eerste oefenwedstrijden zijn al gespeeld. 
De voorzitter benadrukt dat het heel belangrijk is dat het eerste team in de Hoofdklasse speelt. Het zorgt voor 
een goede uitstraling en het niet meer in de Hoofdklasse spelen zal zeker invloed hebben op het ledenaantal. 
Het ontbreken van een hoofdsponsor heeft echter gevolgen voor de financiële situatie. Er zijn 
netwerkbijeenkomsten bezocht en folders opgestuurd om sponsoren aan te trekken maar een één-op-één 
benadering is effectiever; daar is echter veel ondersteuning voor nodig en deze is moeilijk te vinden. 
Uit diverse toezeggingen is tot op heden niets gekomen. Uiteraard zijn er professionele partijen die zich 
hiermee bezig kunnen houden maar die willen daarvoor betaald worden. Een Nieuwsbrief om leden met een 
eigen bedrijf aan te trekken als sponsor of leden te vragen hun werkgevers te benaderen, heeft weinig respons 
opgeleverd. 
STH heeft in het minimale scenario, waarbij geen vergoeding wordt verstrekt aan spelers en coaches, een 
bedrag van EUR 32.000 nodig. Er is een “Club van 100” gestart waarbij deelnemers EUR 500 sponsoren, Henk 
Bes en Roger Kops hebben hiermee al één en ander binnengehaald. Verder zetten Henk Bes en Monique 
Hoogkamer zich in voor de verkoop van reclamezeilen. Bij elkaar is inmiddels ca. EUR 22.000 binnengehaald 
zodat het risico nog EUR 10.000 bedraagt. Besloten is dus om vooralsnog wel door te gaan met het 
Hoofdklasse team. De voorzitter doet een oproep aan leden met de juiste contacten om a.u.b. te helpen met 
sponsorwerving. 
Het Overgangsklasse team (de voormalige Rookies) worden nog steeds gesponsord door Omron, die dit zien 
als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
Jeroen Slot vraagt wat de gevolgen zijn als de resterende EUR 10.000 niet worden binnengehaald. De 
voorzitter gaat er echter vanuit dat dit wel gaat lukken. Vanuit de KNBSB wordt ook actie ondernomen. 
Is het minimale scenario bekend bij de spelers? Mark Duursma antwoordt dat er open kaart gespeeld is met de 
spelers. Mocht het niet lukken dan zal dit qua spelers wel gevolgen hebben voor 2018. 
Angelo Goedbloed vraagt of er een risico is dat het team omvalt? Mark geeft aan dat er goede hoop is dat het 
gaat lukken. Andere verenigingen hebben ook problemen en overstappen naar een andere vereniging is lastig 
omdat alle andere Hoofdklasse teams vol zitten. Geprobeerd wordt de spelers met andere zaken, zoals nieuwe 
pakken, binnen te houden. 
Ilza Best stelt voor entreegeld te vragen bij Hoofdklasse wedstrijden. Deze worden echter ieder seizoen al 
afgekocht door Pastime. 
Caroline Nuijten vraagt of er bij de begroting rekening is gehouden met de scheidsrechterskosten van het 
Overgangsklasse team. De voorzitter antwoordt dat dit uit de Omron-sponsoring wordt betaald. Het 
overgangsklasse team is niet duurder dan het Rookies team. Er is nu wel een situatie ontstaan waarbij de 
coach van het Overgangsklasse team wel een vergoeding krijgt terwijl de Hoofdklasse-coaches dat niet krijgen. 
Maarten Broersen vraagt wat het plan is om de ontbrekende EUR 10.000 binnen te halen. Antwoord: doorgaan 
met sponsoren zoeken; als grote bedrijven niet lukt, dan kleinere bedrijven benaderen. Alle hulp is daarbij 
welkom. 
 
Financieel jaarverslag 2016/Verslag KCC 
Henk de Groot krijgt het woord, sinds september 2016 doet hij samen met Harrie van Brero de financiën.  
Op 6 maart 2017 hebben zij de Kas Controle Commissie op bezoek gehad in de persoon van Norbert van Dijck 
en Ewout Slot (die de zieke Karel van Veen verving).  Op dat moment was niet bekend dat Hans Heil de 
reserve was. 
Op 13 maart 2017 vond de Financiële Avond plaats. Tijdens deze avond waren er veel positieve kritieken en 
werd dieper ingegaan op de cijfers. 
2016. 
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De aflossing op de lening aan ETO was in 2016 niet goed verwerkt, dit is voor 2017 anders gedaan. 
Het geld van de Vrienden van Pioniers SB (VVPS) loopt via de rekening van de vereniging maar wordt niet 
meegenomen in het resultaat. Het uiteindelijk resultaat van 2016 bedraagt EUR 254 negatief. 
 

 
Meevallers:  
- contributie hoger door meer leden en actief wanbetalers-beleid waarbij een incassobureau is ingeschakeld. 
- Sponsoren aanzienlijk hoger dan begroot. 
- Overige inkomsten veel hoger door EK loterij inkomsten en EUR 7.000 terug ontvangen van de Gemeente 
  (kosten van het oude complex die ten onrechte door Pioniers betaald zijn). 
- De inkomsten (en uitgaven) van de Jubileumcommissie zijn ook via de rekening van Pioniers gelopen. 
 

 
 
De kosten KNBSB betreffen officials en contributies. 
De zaalhuur is hoger uitgevallen dan begroot maar de begroting was niet reëel. Wel wordt geprobeerd deze 
kosten te drukken. 
De bijdrage aan STH is éénmalig. In 2016 deden zich problemen voor en mocht ETO niet meer bijspringen van 
de Gemeente zoals in het verleden wel gebeurde.  De Gemeente-subsidie mag door hen niet worden gebruikt 
om STH te helpen. Omdat gedurende het EK de velden niet gebruik konden worden heeft ETO een huurkorting 
gegeven van EUR 10.000. Het bestuur heeft daarom besloten dit bedrag aan STH te geven. 
De algemene kosten liggen ver boven de begroting en hierop wordt thans nauwlettend toegezien. 
Aan Pastime moest ca. EUR 1.000 worden betaald in verband met no-shows in de kantine. Vanaf dit seizoen 
zullen deze kosten worden verhaald op het team dat niet komt opdagen. 
De jubileumcommissie is perfect binnen hun begroting gebleven (de verenging heeft hieraan EUR 2.000 
bijgedragen, conform plan begroting). 
Danny Pampel: Wat is EUR 747 VVPS? Dit is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven 2016 van de 
Vrienden van Pioniers. Volgens Maarten Broersen zit er van voorgaande jaren ook nog geld in betreffend 
“potje”. Waar is dat gebleven? Dit is terug te vinden op de balans en de penningmeester toon dit aan door de 
aanwezigen ter plekke inzage te geven in de balans. Op de bestemmingsreserve VVPS staat een bedrag van 
EUR 4.031.            
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Jeroen Slot: Heeft bestuur mandaat om extra uitgaven te doen buiten de begroting? Als er geen extra 
inkomsten waren geweest hadden ook geen extra uitgaven gedaan kunnen worden. 
Gevraagd wordt of de rente op de lening aan ETO wel is ontvangen en wat het risico is dat het mis gaat met 
ETO waardoor de lening niet kan worden terugbetaald. De rente is betaald en voor de komende drie jaar is er 
voor ETO zekerheid, dus ook voor de rente/aflossing aan Pioniers. 
 
Verslag  Kas Controle Commissie 
Het verslag wordt voorgelezen door Karel van Veen.  

Verslag van de kascontrolecommissie over 2016 

Op maandag 3 maart 2017 hebben Norbert van Dijck en Ewoud Slot als leden van de kascontrolecommissie de 

administratieve documenten doorgenomen voor de jaarlijkse controle. Harrie van Brero voert sinds een aantal jaren 

onder toezicht van een penningmeester de administratie. In het jaar 2016 heeft de vereniging afscheid genomen van 

Jacques Habets als penningmeester en heeft Henk de Groot de honneurs waargenomen.  

Algemeen 

Gebleken is dat de boekhouding van Honk- en softbalvereniging bijzonder overzichtelijk en inzichtelijk is.  

De controlesteekproeven ten aanzien van facturen en betalingen die de kascontrolecommissie heeft uitgevoerd geven geen 

aanleiding tot opmerkingen. Alle gegevens zijn beschikbaar en goed toegankelijk.  

De administratie geeft een goed beeld van de financiële handelingen, resultaten en verplichtingen. De daaruit afgeleide 

stukken (balans, staat van baten en lasten) geven een realistisch beeld van de financiële situatie.  

De kascontrolecommissie wil in dit verslag nog een aantal specifieke zaken uit de balans en staat van baten en lasten 

belichten. 

Balans 

Lening ETO 

In 2016 is de lening aan Stichting Eto omgezet naar een annuïtaire lening. Hierdoor zal de vereniging jaarlijks iets van de 

uitstaande lening terug ontvangen. Hierdoor zullen de rente inkomsten jaarlijks ook dalen. Dit zal er in de nabije toekomst 

voor zorgen dat de vereniging verlies gaat maken wanneer er geen andere inkomsten binnen komen.  

Debiteuren 

Tijdens onze controle is gebleken dat er ongeveer 17K van de debiteuren reeds was ontvangen. Voor de overige debiteuren 

in een reservering opgenomen ad 3K. Wij zijn van mening dat dit voldoende moet zijn. De vereniging probeert nu via een 

deurwaarder de openstaande vorderingen op leden alsnog binnen te halen.  

Crediteuren 

Deze waren voor het grootste gedeelte betaald tijdens onze controle.  

Staat van baten en lasten 

Contributie 

Tijdens onze controle hebben we niet kunnen vaststellen of de post contributies aansluit met de ledenadministratie.  

Aangezien het voor de vereniging van levensbelang is om haar ledenbestand goed in kaart te hebben zouden wij ze willen 

aanraden om zo snel mogelijk het systeem van de bond in te richten zodat er nu voor eens en voor altijd duidelijk wordt 

verkregen wie er allemaal lid  is van de vereniging en wie niet.  

Gemeentelijke bijdrage 

De vereniging zal dit nog 2 jaar ontvangen en hierna zal de vereniging toch echt heel hard opzoek moeten gaan naar 

nieuwe inkomsten bronnen. Weet de vereniging dit niet te bewerkstelligen dan zal er in de kosten gesneden moeten worden 

om geen negatief resultaat te behalen.  

Gebruikers vergoeding 

In 2016 heeft de vereniging een compensatie van ongeveer €10.000 gehad van stichting ETO omdat de vereniging 

ongeveer 1 maand geen gebruik heeft kunnen maken van de velden. Ook hiervan geldt dat wanneer we deze compensatie 

niet hadden gehad de vereniging een zwaar negatief resultaat had gehad.  

Zaalhuur 

Ondanks toezeggingen bij de vorige ledenvergadering dat hier beter naar gekeken zou worden en er iemand voor zou 

worden aangewezen om dit te monitoren zijn de kosten wederom hoger uitgevallen dan begroot. We zouden de vereniging 

nu echt op het hart willen drukken om deze kosten beter in de gaten te gaan houden. Mede met het oog op de toekomst 

waar we geen bijdrage meer van de gemeente zullen ontvangen.  

Bijdrage aan STH 

Het bestuur heeft besloten om het grootste gedeelte van de compensatie van Stichting ETO door te geven aan Stichting 

STH (het eerste). Naar ons inzien is het bestuur hier vrij in om dit te doen echter na de hevige discussie van vorig jaar 

tijdens de ALV had het ons raadzaam geleken dit aan de leden voor te dragen.  

Overige kleine punten 

Gedurende het jaar 2016 heeft de vereniging ongeveer €900 aan Pastime (kantine) moeten betalen omdat er teams niet 

zijn komen opdagen voor hun kantinedienst. Het zou ons dan ook raadzaam lijken dat het bestuur aan haar leden gaat 

vragen of deze kosten voor 2017 in het vervolg aan de betreffende teams doorbelast kunnen worden.  Dit kan alleen 

wanneer teams ruim op tijd geïnformeerd zijn van hun bardienst. Wanneer een team geen bardienst wil draaien moet dit  

ook geen probleem zijn zolang ze dit maar ver van te voren aangeven en de benodigde “boete” vooraf betaald hebben.  
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Het bestuur heeft voor het jaar 2016 vergeten de opleidingsvergoedingen van haar vertrekkende leden aan te vragen. 

Hierdoor is de vereniging flink wat geld misgelopen. Het bestuur probeert via de bond dit bedrag als nog binnen te 

krijgen.  

Conclusie 

Gelet op de manier van administreren en het inzichtelijk brengen van een enkele tekortkoming stelt de 

kascontrolecommissie de leden voor de penningmeester, en daarmee het bestuur, decharge te verlenen. Hierbij gaat 

vooral dank uit naar Harry voor het zo inzichtelijk mogelijk maken van de administratie en Henk voor het oppakken van 

het penningmeesterschap aan het einde van het jaar.  

 

Norbert van Dijck       Ewoud Slot 

 
Na het voorlezen wordt aan de leden gevraagd of zij decharge verlenen: 29 stemmen voor, 12 onthoudingen. 
 
Ilza Best maakt tussendoor een opmerking over de kantinediensten. De indeling voor de eerste 6 weken is al 
gecommuniceerd naar de coaches maar de leden moeten nog wel worden geïnformeerd over de kosten die 
aan teams woorden doorbelast ingeval van no-show. Caroline Nuijten merkt op dat  de verantwoordelijkheid 
voor het aanwijzen van ouders bij een team ligt en haar inziens niet bij de coördinator. 
 
De KCC zal voor 2017 bestaan uit Karel van Veen, Norbert van Dijck en Hans Heil als reserve. 
 
 

Begroting 2017 en Contributie 
Voorgesteld wordt om de contributie 2017 niet te verhogen. 

 

 
De stemming hierover geeft 2 onthoudingen en de rest voor. 
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Meerjarenbegroting 

 

 
 
De Gemeentelijke bijdrage van EUR 9.000 vervalt vanaf 2019, dus zullen er meer sponsoren nodig zijn. Nog 
twee jaar om daar over na te denken maar is wel een uitdaging. Arnoud van Kouwen merkt op dat het eruit 
laten van de  
EUR 9.000 leidt tot een verlies hetgeen een groter schrikeffect oplevert. Maarten merkt op dat het bedrag niet 
zondermeer van EUR 3.000 naar EUR 12.000 verhoogd kan worden. Henk de Groot antwoordt dat het een 
begroting is en die laat zien dat we vanaf 2019 een tekort hebben. Karel van Veen vindt het signaal goed maar 
de discussie nu niet aan de orde omdat het onderwerp meerjaren begroting niet op de agenda staat. Henk zal 
in de volgende versie de suggestie van Arnoud overnemen. 
 
Voor de Vrienden van Pioniers Softbal gaat nu in een aparte administratie gevoerd worden evenals voor de 
Activiteitencommissie. Deze gaan uit de verenigingsadministratie. 
 
Door de KCC is een opmerking gemaakt over de aansluiting tussen de Financiën en de Ledenadministratie. 
Henk de Groot en Harrie van Brero zullen alles nu via Sportlink gaan doen. Hierin kunnen meerdere 
administraties onder één vereniging worden opgenomen, dus VVPS en AC apart. 
 
De Gemeentelijke taakstelling van EUR 5.300 vervalt vanaf 2017. Het bedrag voor ballen is lager omdat het 
eerste team ballen van de KNBSB krijgt. Uiteindelijk resteert een kleine plus. 
Er zijn geen vragen over de begroting en gevraagd wordt of de ALV akkoord gaat: 2 onthoudingen, rest voor. 
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Jubilarissen 
Ilja Schinkel krijgt het woord en meldt dat dit jaar geen Orman Award zal worden uitgereikt. Vanuit de Softbal 
was één kandidate voorgedragen maar op de vraag om een onderbouwing van deze nominatie is geen 
antwoord ontvangen door het Bestuur en daarom besloten de Award dit jaar niet uit te reiken. 
Sander Romeijn is 25 jaar lid en wordt geëerd als jubilaris maar is hedenavond niet aanwezig. 
De Pioniers Award wordt toegekend aan Jessica van der Schot die er al jarenlang uitspringt als vrijwilliger in 
diverse rollen en de prijs kan dan ook gezien worden als een oeuvre award. 
 
PAUZE 
 
Jeroen Slot heeft in de pauze gevraagd naar de minimale uitgaven voor STH. Deze bedragen EUR 32.000 
terwijl EUR 22.000 aan sponsoring is ontvangen hetgeen resulteert in een tekort van EUR 10.000. 
De verwachting is dat dit bedrag nog zal worden binnengehaald met het verkopen van reclamezeilen en de 
club van 100. Lukt dit niet dan is er inderdaad een tekort van maximaal EUR 10.000 op de begroting. 
De voorzitter vraagt of hiervoor een reserve moet worden opgenomen waarop Angelo Goedbloed reageert dat 
de leden hierover van te voren geïnformeerd hadden moeten worden. Peter geeft aan dat dit in de Nieuwsbrief 
- waarin de highlights van deze ALV worden vermeld - zal worden opgenomen. 
Jeroen merkt op dat de kans dit het niet gehaald gaat worden groot is en de kans op een tekort van  
EUR 10.000 dus ook groot is.  
Henk de Groot legt uit dat de sponsorgelden bij STH binnenkomen. Als het op is zullen zij zich melden bij de 
vereniging. Pas als deze situatie zich voordoet zal er middels een BLV een beslissing moeten worden 
genomen. Op dit moment is dat nog niet aan de orde. 
Samenvattend: akkoord met de begroting, niet akkoord met een garantstelling voor STH en - indien nodig - 
t.z.t. een BLV. 
 
Softbal 
SB manager Caroline Nuijten krijgt het woord. In het Jaarverslag 2016 is een verslag opgenomen van de 
Softbal. In 2016 werd gestart met 3 dames- 3 heren- en 3 jeugdteams (Junioren, Aspiranten en Pupillen) met 
een goed kader bij alle teams. Op maandagvond trainde het Nederlands damesteam op onze velden en ook de 
Rebels Academy (opleidingssamenwerking) maakte er gebruik van. 
Dames 1 heeft in de Silver League gespeeld en net niet de promotiepoule gehaald. 
Dames 2 heeft een lastig seizoen gehad en is dit jaar gestopt. Dames 3 heeft vorig jaar een leuk jaar gedraaid 
en gaat dit seizoen verder als Dames 2. 
Heren 1 hebben de Holland Series bereikt maar helaas niet gewonnen. Een ander hoogtepunt voor hen was 
het bereiken van de Europacup 1. Heren 2 is verjongd en hebben net niet de titel  behaald. 
Het liep afgelopen seizoen goed met de scheidsrechters waarvoor dank aan Jessica van derf Schot, die ouders 
heeft opgeleid. 
Wat kan beter? Er waren wat achterstanden in de contributiebetaling en er zijn daarom speelverboden 
uitgedeeld.  
Voor het scholentoernooi hebben twee speelsters van Dames 1 heel veel werkt verzet, waarvoor dank. 
Susanne Groen is gestopt met het wedstrijdsecretariaat en er wordt gezocht naar een opvolgster. 
Trainer/coach/TC-lid Kees Jan de Vries is - na vele jaren - gestopt als vrijwilliger en zal bij de seizoensopening 
in het zonnetje worden gezet. 
Het totaal aantal teams is gelijk gebleven. Tegenover het vertrek van een damesteam staat een tweede 
pupillenteam. Het aparte Beeball team functioneert goed, er zijn zelfs speelster overgekomen van Vennep 
Flyers.  
Maarten Broersen vraagt wie tijdelijk het wedsec SB doet? Nog niemand. 
 
Honkbal 
HB manager Michael Kuijer kan vanavond niet aanwezig zijn en Marco Weij neemt namens hem het woord. 
2016 is een redelijk succesvol jaar geweest. Drie kampioenen: Pupillen 3, Pupillen 4 en Heren 4. 
Het eerste senioren team heeft de Hoofdklasse Play-offs gehaald maar door het gehanteerde systeem had 
Pioniers al bij het begin een nadeel door puntenachterstand. Dit onredelijke systeem is voor 2017 afgeschaft. 
Voor 2017 redt de honkbal het net met het kader mede aangezien de combifunctionaris gaat bijspringen bij de 
Junioren evenals Peter van ’t Klooster. Er blijft echter behoefte aan coaches. 
In 2016 waren er 7 beeball-, 6 pupillen-, 4 aspiranten-, 2 junioren teams en een junioren Combiteam met RCH. 
Met een totaal van 227 spelende leden, een heel mooi aantal, groeien we nog steeds als vereniging.  
Met Nederland nog spelend in de WBC, zou dat voor 2017/2018 nog eens een aantal extra leden op kunnen 
leveren! 
Hierna leest Marco een bericht van Michael Kuijer voor: 
 

Beste Leden,  

 

Allereerst mijn excuses dat ik vanavond niet aanwezig kan zijn. Vanwege privé omstandigheden is dat vanavond helaas 

niet mogelijk.  

Er is aan mij gevraagd iets te vertellen, lees schrijven, over het afgelopen seizoen en de verwachtingen van het komend 

seizoen. Helaas kan ik over het afgelopen seizoen niet veel vertellen. Zoals jullie weten is er een ‘gat’ in de bezetting van 

de  HB managers functie geweest en ik ben pas dit jaar gestart. 
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Wat ik wel kan vertellen is dat het voor de jeugd, tot en met de pupillen een goed jaar is geweest. We hebben veel teams op 

zowel Beeball als Pupillen nivo en die ontwikkelen zich erg positief. En, er is veel potentieel talent aanwezig.  

Door een breed technisch kader kunnen we als vereniging deze jongens goed begeleiden en de kinderen vanaf de Beeball 

de juiste basisbeginselen van honkbal bijbrengen.  

 

Helaas is er op het gebied van de Junioren ook een negatieve ervaring te melden en dat is dat de samenwerking tussen 

Pioniers en RCH niet altijd even soepel is verlopen.  Er is daarom voor dit jaar gekozen om deze samenwerking niet te 

continueren.  

 

Voor het nieuwe seizoen staat er weer veel te gebeuren.  We hebben voor het seizoen 2017:   

- 6 Beeball teams, 3 Rookie en 3 Majors   

- 6 Pupillen teams  

- 3 aspiranten teams  

- 2 junioren teams.  

 

Het algemene ‘beleid’  zoals je het wilt noemen is opleiden. Helaas is er een gat in de opleiding van 1 a 2 jaar wat we nu 

terug zien op het hoogste niveau Pupillen 1e klasse.   

Het 1ste Pupillen team van vorig seizoen, is dit jaar bijna compleet overgegaan naar de Aspiranten waardoor er voor dit 

jaar een smalle basis is om topklasse te spelen. Toch heeft de TC pupillen gekozen om een team te vormen om op deze 

manier weer een basis te genereren voor de komende seizoenen en de opkomende kinderen de kans te geven om op dit 

niveau te acteren.  

 

Voor de Aspiranten is de doelstelling zoveel mogelijk jongens op te leiden om voor de Honkbalschool de Rabbits in 

aanmerking te komen. De TC en coachingstaf Aspiranten draagt zorg voor een optimaal trainingsklimaat om deze stap 

naar de Rabbits mogelijk te maken.  

 

Al met al een jaar met absoluut zijn uitdagingen. Maar met de jeugd die graag wil honkballen, en een voltallig en 

enthousiast technisch kader zal het wederom een mooi jaar worden voor Hoofddorp Pioniers. 

 

Dank en tot op de velden!  

Michael Kuijer 

 

 
Ambities 
Het vinden van een grote sponsor en het uitbreiden van de Club van 100. 
Door de Gemeente is gevraagd om jaarlijks iets te doen op het gebied van G-honkbal. Henk de Groot gaat dit 
samen met Sportservice Haarlemmermeer oppakken. 
Voorts gaat er een bedrijvencompetitie worden gespeeld waarbij gestreeft wordt naar acht teams. 
 
Vrijwilligers 
Youetta Dorrepaal, manager Vrijwilligerszaken, krijgt het woord. Zij introduceert zichzelf als ouder van een 
speler bij de aspiranten die gevraagd werd zich voor de vereniging in te zetten en - na overleg – manager 
Vrijwilligerszaken is geworden. Allereerst probeert zij een overzicht te krijgen van de aanwezige vrijwilligers en 
hun taken. Er zijn nog veel vacatures en zij doet hierbij nogmaals een oproep om je aan te melden als 
vrijwilliger. Veel van de aanwezigen zijn al actief als vrijwilliger maar mogelijk kennen zij iemand die nog niet 
actief is en wel iets zou willen doen voor de vereniging. 
 
Mutaties en verkiezing bestuur 

 
Functie Naam Aftredend ALV 2017   

Voorzitter Peter van ‘t Klooster ALV 2019 Voorzitter Peter van ‘t Klooster 

Vice Voorzitter en 
Softbal zaken 

Ilja Schinkel ALV 2019  
Vice voorzitter en 
Softbal zaken 

Ilja Schinkel  

Secretaris Yvette Vierveijzer Gestopt in 2016 Secretaris Vacature 

Penningmeester Jacques Habets Gestopt in 2016 Penningmeester Henk de Groot 

Bestuurslid Honkbal 
zaken 

Marco Weij ALV 2017 
Bestuurslid Honkbal 
zaken 

Hans Buiskool 

Bestuurslid Vacature   Bestuurslid Ronald Meijster 
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De voorzitter vraagt bij acclamatie alle kandidaten te benoemen. 
Marco Weij zal niet verder gaan als bestuurslid en Peter bedankt hem voor de fijne samenwerking. 
 
Taakverdeling binnen het bestuur: 
 

 
 
Henk de Groot neemt bovenstaand schema door. 
Angelo Goedbloed merkt op dat de Strategische Beleidsraad er niet meer bij staat. Dat klopt, zij hebben 
zichzelf opgeheven en door het bestuur is besloten dat de Denktank volstaat.  
Maarten Broersen mist “Communicatie” als verantwoordelijkheid binnen het bestuur. 
Ilja geeft toe dat de communicatie tekort heeft geschoten en dat dit grotendeels veroorzaakt is door het 
ontbreken van een secretaris.  
Communicatie staat inderdaad niet als hoofdtaak op het schema (wel als deeltaken) en dit moet dus worden 
aangepast. Ook Henk de Groot benadrukt dat de communicatie beter moet. 
Karel van Veen: Komt de taakverdeling op de website? Ja maar Henk de Groot, die sinds 1 januari jl. als 
secretaris a.i. fungeert, heeft het tot nu toe erg druk gehad met alle financiële zaken. 
Carla Richards merkt op dat op de site wel een vertrouwenspersoon voor de SB staat maar niet voor de HB. 
De vorige HB manager achtte dit niet nodig; dit zal nu opnieuw worden bekeken. 
 
Rondvraag 
Nick Vermeiden: Wie bepaalt of een wedstrijd doorgaat en wie communiceert hierover? 
Ilja Schinkel antwoordt dat er geen veldconsul is; de parkbeheerder of coach bepalen dit. 
Er wordt gewerkt aan een groepsapp en er zijn - volgens Harrie van Brero - ook mogelijkheden via Sportlink. 
Caroline Nuijten merkt op dat niet iedereen de kennis heeft om een veld te beoordelen. 
Maarten Broersen geeft aan dat er een hiërarchie is. Een bondsscheidsrechter bepaalt zodra hij op het terrein 
is, anders de coaches, daarna komt de parkbeheerder en daarna de Gemeente. 
De coaches willen graag spelen en zullen zoveel mogelijk de wedstrijden door willen laten gaan. Als de 
parkbeheerder van mening is dat het veld/de velden niet bespeelbaar is/zijn, zal hij dit aan het Bestuur 
communiceren. 
Voorkeur gaat echter uit naar een centraal systeem dat voor iedereen inzichtelijk is. 
Caroline vult aan dat - als een wedstrijd niet doorgaat - het wedsec de tegenpartij én de kantine moet 
informeren. Maar ook de scheidsen en de teams die kantinedienst hebben moeten op de hoogte worden 
gebracht. De mogelijkheden via Sportlink zullen worden onderzocht. 
Carla Richards merkt op dat Heren 1 op de website nog steeds Vaessen Pioniers wordt genoemd. 
 
Om 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor hun komst en inbreng. 
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