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 Notulen ALV 26 maart 2018                         
 
Aanwezige Bestuursleden: Ilja Schinkel, Henk de Groot, Hans Buiskool, Nokita Barends 
Aanwezige leden/vrijwilligers: K. van Veen,  J.C. Rodriguez Fernandez, H. Heil, A. Kardijk,  
G. Koolman, A. Godart, T. Vierveijzer, J. van Kleef, A. van Kouwen, C. Richards, S. Dijkshoorn,  
M. Cuvelier, D. Pampel, P. van Kampen, F. Maduro, J. Loogman, H. van Brero, E. Sodekamp,  
E.J. Lind, J. vd Schot, R. Hogeveen, R. Goedbloed, M. Benner, E. Ackema, H. Everts, R. Meijster, K. 
Scholten ter Horst, M. Scholte, J. Snel 
Aantal aanwezige leden: 33   
Notulist: Marita Rodriguez  
 
Opening en agenda 
De vice-voorzitter, Ilja Schinkel, opent om 20.10 uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom. Ondanks de kleine opkomst, is hij blij met de leden die wel aanwezig zijn.  
Er hebben recent mutaties plaatsgevonden in het Bestuur.  Voorzitter Peter van ’t Klooster is wegens 
gezondheidsredenen gestopt en er wordt gezocht naar een opvolger. Ilja Schinkel neemt voorlopig 
waar. Nokita Barends heeft aangegeven de taak van secretaris op zich te willen nemen en hierover 
zal later op de avond worden gestemd. 
De aanwezigen wordt verzocht om te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen voor zij die 
ons ontvallen zijn.  
 
Bijzonderheden 
- Het Bestuur bedankt Marycke van de Hoef, die na 6 jaar gestopt is met de ledenadministratie, voor  
  haar inzet. Deze taak wordt overgenomen door Sharon Meijster. 
- Sinds anderhalf jaar is er weer een Activiteitencommissie, bestaande uit een aantal actieve dames. 
- Gedurende het seizoen 2017 viel de parkbeheerder weg. Met hulp van vrijwilligers is alles draaiende  
  gehouden waarvoor het Bestuur hun dank uitspreekt. 
  Hierop volgt een applaus van de aanwezigen voor alle vrijwilligers. 
- Er hebben zich vorig jaar wat problemen met de e-mail voorgedaan die pas na een maand werden  
  ontdekt. Inmiddels overgestapt naar een andere provider en is dit probleem opgelost. 
 
Agenda 
Opening en mededelingen   P Softbal 
Notulen ALV 2017 en Jaarverslag 2017  A Honkbal & STH 
Financieel jaarverslag 2017/Verslag KCC U Ambities 
Begroting 2018 en Contributie voorstel  Z Vacatures 
Jubilarissen     E Mutaties en verkiezing bestuursleden 
       Rondvraag 
 
Notulen ALV 2017 en Jaarverslag 2017 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen op de notulen van de ALV 2017 en deze zijn hierbij 
goedgekeurd. Ook over het Jaarverslag 2017 zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
 
 
Financieel jaarverslag 2017 
Henk de Groot krijgt het woord en meldt dat op 26 februari 2017 de Kas Controle Commissie bijeen is 
geweest en op 12 maart 2017 de Financiële Avond heeft plaatsgevonden, waarbij drie leden aanwezig 
waren. 
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Door minder thuiswedstrijden is het bedrag van de Poortafkoop lager uitgevallen. 
 

 
 
De gebruikersvergoeding is ruim EUR 5.000 lager omdat hierop een korting van EUR 5.300 is 
verkregen in verband met het wegvallen van de parkbeheerder. 
De zaalhuren zijn binnen de begroting gebleven. 
Op materialen is bespaard maar dit impliceert dat komend jaar wel één en ander vervangen moet 
worden. 
De overige kosten vallen hoger uit door een oude rekening uit 2016 die in dat jaar niet was 
meegenomen. 
Bij de Algemene Kosten hebben de no-shows ca. EUR1.000 gekost; veelal veroorzaakt door 
gebrekkige communicatie. Marieke Scholten houdt zich nu bezig met de kantineplanning. 
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De voorziening dubieuze debiteuren is hoger omdat STH enkele rekeningen niet kon betalen. Deels 
wordt dit gecompenseerd door de korting op de gebruikersvergoeding. Er is geen BLV bijeen 
geroepen omdat uiteindelijk binnen de begroting werd gebleven. 
Jessica van der Schot vraagt waar de EUR 1.000 van de ING staat. Deze is opgenomen onder de 
sponsorinkomsten. Zij meldt ook dat ze dit bedrag voorlopig jaarlijks kan blijven aanvragen bij ING 
(was eerst tijd-gelimiteerd maar nu niet meer). 
 
Kas Controle Commissie 
Het verslag wordt voorgelezen door Hans Heil. 
 
Verslag Kascontrolecommissie over 2017. 
 
Maandag 26 februari 2018 hebben Hans Heil en Karel van Veen als leden van de 
kascontrolecommissie de financiële administratie van Hoofddorp Pioniers doorgenomen met 
penningmeester Henk de Groot en administrateur Harrie van Brero. 
De steekproefgewijze controles van facturen en betalingen die zijn uitgevoerd, geven geen aanleiding 
tot het maken van opmerkingen. Alle boekingen zijn goed toegankelijk en beschikbaar. 
De gevoerde administratie laat een goed beeld zien van de financiële handelingen, resultaten en 
verplichtingen van Hoofddorp Pioniers met een realistisch beeld van de financiële situatie in de balans 
en staat van baten en lasten. 
Voor de inkomsten buiten de contributies is HP nu afhankelijk van de rentebaten ETO-lening, 
Gemeentelijke bijdrage en sponsorbijdragen. De Gemeentelijke bijdrage van € 9.000,00 vervalt na 
2018. Er is dus werk aan de winkel om voor € 9.000,00 nieuwe inkomsten dan wel bezuinigingen te 
realiseren. 
Indien de contributie wanbetalers worden gereduceerd tot 0, STH zijn financiële verplichtingen jegens 
HP weer gaat nakomen en daarnaast de sponsorwerving meer inkomsten gaat genereren, kan het 
wegvallen van de Gemeentelijke bijdrage worden opgevangen. Mocht dit niet gerealiseerd worden, 
dan zal er aan de uitgaven kant aanzienlijk bezuinigd moeten worden vanaf 2019. 
Om de inning van contributies tijdig te kunnen doen plaatsvinden, is het aan te raden de jaarlijkse ALV 
in de maand februari te gaan houden. Immers in de ALV wordt de contributie vastgesteld en kan 
daarna pas tot inning worden overgegaan. De contributies zijn voor HP de belangrijkste bron van 
inkomsten en vergen veel aandacht om de betalingen tijdig binnen te krijgen. 
Een compliment aan Henk de Groot en Harrie van Brero is op zijn plaats voor de adequate wijze van 
beheren en administreren van de financiën van HP. 
De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over 2017. 
 
Hoofddorp, 9 maart 2018 
 
 
Hans Heil                                         Karel van Veen 
 
Na het voorlezen  wordt aan de leden gevraagd of zij decharge verlenen: 21 stemmen voor en 
daarmee aangenomen. 
 
KCC 2018: Hans Heil mag nog één jaar, Karel van Veen moet worden vervangen. Geen van de 
aanwezigen biedt zich aan. (NB Later gelukkig wel). 
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Begroting 

 
 
In 2019 vervalt EUR 9.000 aan inkomsten die er in 2018 nog wel zijn. 
De begroting 2018 sluit dus nog wel maar in 2019 zal een probleem ontstaan. Contributieverhoging is 
daarom noodzakelijk en voorgesteld wordt deze in twee stappen te doen, te beginnen met 2% in 
2018. Daarnaast zal gezocht moeten worden naar inkomsten uit sponsoring; bezuinigingen zijn 
moeilijk te realiseren. 
De afkoop van de poortinkomsten gaan vanaf 2018 naar STH omdat het hun wedstrijden betreft. 
De vereniging betaalt niet aan de materialen voor STH maar de bondsbijdrage loopt wel altijd via de 
vereniging omdat de KNBSB de stichting niet erkend.  
In augustus zal met STH worden bekeken wat de sponsorcommissie heeft opgeleverd en alsdan zal 
worden gesproken over het voortbestaan van het eerste team in de hoofdklasse van 2019. 
 

 
 
Arjan Kardijk vraagt of er nog een wachtlijst is voor de Beeball. Antwoord: nee. 
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Er wordt gestemd over de verhoging van de contributie met 2%: 20 stemmen voor, 2 tegen en  11 
onthoudingen. Voorstel derhalve aangenomen. 
De stemming over de begroting 2018 levert 20 stemmen voor op en 13 onthoudingen en is hiermee 
eveneens aangenomen. 
 
Jubilarissen 
De Orman Award (voor een veelbelovende pitcher) wordt dit jaar niet uitgereikt omdat geen 
kandidaten zijn aangedragen. 
 
De Pioniers Award  gaat dit jaar naar Harrie van Brero.  Mede door zijn inspanningen verloopt de 
boekhouding soepel. Hij heeft veel werk aan de inning van de contributie (door o.a. wanbetalers) en 
ook het overzetten van de volledige administratie naar Sportlink was een enorme klus. Ilja Schinkel 
overhandigt hem de bijbehorende award. 
 
Dit jaar wordt Danny Pampel benoemd tot Lid van Verdienste. Al meer dan 30 jaar is hij actief bij 
Pioniers; o.a. drijvende kracht achter de SB-tak, actief voor VVPS, tot vorig jaar SB coach. 
Hij krijgt de bijbehorende zilveren speld opgespeld door Ilja Schinkel. 
 
PAUZE 
 
Softbal 
Patrick Dievendal krijgt het woord en vertelt dat de SB tak tijdens seizoen 2017 bestond uit de 
volgende teams: drie Heren, twee Dames, een Junioren, een Aspiranten en twee Pupillen. 
Dames 1 werd kampioen en heeft tegen DSS gespeeld voor promotie naar de Golden League 
hetgeen helaas niet gelukt is. 
Heren 1 heeft de Holland Series bereikt en zijn bij de Europacup zesde (van de zeven teams) 
geworden.  
Eén van de pupillenteams is kampioen geworden. 
Voor 2018 heeft Dames 1 de ambitie om de Golden League te halen. 
 
Omdat geen opvolger gevonden is voor SB manager Caroline Nuijten is voor een andere structuur 
gekozen. Henk Bes en Elise Felix vervullen als duo de managersfunctie. Nieuw is de SB commissie 
waarin uit ieder team één vertegenwoordiger zit. 
 

 
 
 
Honkbal 
De kersverse honkbalmanager Glenn Koolman krijgt het woord. Hij vertelt dat hij afkomstig is van 
Aruba, waar hij AA heeft gespeeld, sinds 2000 in Nederland is en hier na zijn studie is gebleven. Van 
coach is hij doorgegroeid naar voorzitter TC HB en sinds kort HB manager. 
Terugblik 2017:  
Beeball bestond uit vier Major teams (waarvan één meidenteam) en vier minor Rookie teams. 
In de zaal werd gestart met 7 Pupillen teams waarvan er uiteindelijk zes overbleven. Het eerste klasse 
team heeft de Play Offs bereikt. Gedurende het seizoen is een Major Beeball team overgestapt naar 
de Pupillen derde klasse. Bij de Aspiranten waren veel problemen met scheidsrechters. 
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Junioren 2 heeft derde klasse gespeeld met eindelijk maar 6 spelers maar zijn op een zesde plaats 
geëindigd (van de 12 teams). Hierbij veel dank voor Aspiranten 1, 2 en 3 die telkens spelers aan hen 
hebben uitgeleend. 

 
TC lid Beeball: Erik en Martijn Södekamp (Rookies), Tom van Limburg (Majors) 
TC lid Pupillen&Aspiranten: Glenn Koolman 
TC lid Junioren: Jessica van der Schot 
TC lid Senioren: vacature. 
Coördinator beeball/Pupillen: Ivarna Rangel 
 
De scouting groep bestaat uit Frank Maduro, Peter van Kampen en Glenn Koolman. 
 
Seizoen 2018 wordt gespeeld door:  
6 Pupillen-, 3 Aspiranten-, 3 Junioren-, 3 Senioren- teams en Heren 1 en Heren 2 (Omron). 
 
STH 
Roger Kops zou vanavond aanwezig zijn en een toelichting geven op STH maar hij is helaas 
verhinderd. Wilko Geesink neemt het van hem over. Hij maakt sinds twee jaar deel uit van het 
dagelijks bestuur van ETO. Nu Co Haspels, vele jaren de administratieve kracht achter STH, is 
gestopt heeft Wilko sinds 1 januari 2018 zijn plaats ingenomen. 
Vanwege het financiële risico zijn de topsportteams ondergebracht in STH. Deze stichting wordt nu 
anders gestructureerd. Zij gaan zich volledig toeleggen op de topsport (Heren 1 en 2) en ook 
sponsoren zoeken. De nieuwe sponsorcommissie bestaat uit Fred ter Beek, Nokita Barends en Wilko 
Geesink. Sponsoring is tegenwoordig moeilijk te verkrijgen omdat sponseren willen weten “What’s in it 
for us?”. Oftewel, wat kunnen wij voor de sponsoren betekenen? 
LaCasse bats, knuppel leverancier heeft contact opgenomen over sponsoring, zij willen 
naamsbekendheid krijgen in Nederland. 
Er wordt gesproken met leveranciers van verlichting; gesponsorde verlichting veld 2 zou ook weer 
meer mogelijkheden bieden voor o.a. de bedrijvencompetitie. 
Ook kleine sponsoren zijn welkom; dus niet alleen de zeilen maar ook de knuppeltjes. De nasleep van 
Pioniers-gate wordt wel minder maar maakt het af en toe toch nog lastig. 
Burgemeester Onno Hoes zal de eerste bal gooien bij de eerste thuiswedstrijd. 
Verder moet gewerkt worden aan verkleining van de afstand tussen het eerste team en de andere 
teams. 
Aangezien er geen gelden waren was het erg moeilijk om voor dit seizoen spelers te krijgen. Het 
eerste team bestaat dan ook uit veel jonge spelers. De staf bestaat uit: Mervin Gario (hoofdcoach), 
Lars Huijer, Theo Geerman, Raymond Beljaards en Angelo Clemensia. Handhaving in de Hoofdklasse 
is het doel voor 2018. 
Omron Pioniers heeft een trouwe sponsor. Hun staf bestaat uit Ronald Stoovelaar, John Loogman en 
Jasper de Jong, geassisteerd door Frank Maduro, Peter van Kampen en Erik de Vries. 
De middagwedstrijden van Heren 1 hebben 13.00 uur als nieuwe aanvangstijd gekregen.  Dit sluit 
beter aan op de jeugdwedstrijden zodat de jeugdspelers mogelijk komen kijken. Wilko vraagt de leden 
om mee te denken over sponsoring en mogelijke sponsoren aan te dragen. 
Patrick Dievendal vraagt of de spelers van het eerste team clinics gaan geven voor de jeugd. Wilko 
antwoordt dat hierover al gesproken is. Glenn Koolman bevestigt dat dit voor de HB zeker gaat 
gebeuren.  
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Ambities 
- Club van 100 (knuppeltje voor EUR 500) wordt gecontinueerd. 
- Voor het zoeken naar grote sponsoren is een sponsorcommissie opgericht waarmee VVPS is  
  samengevoegd. 
- De folder voor teamsponsoring is gereed. Als een team wordt geholpen door een sponsor moet 
  EUR 125 worden afgedragen aan de vereniging. Eventueel is deze sponsoring uit te breiden met een  
  zeil langs één van de velden. Wilko Geesink benadrukt dat alle velden hiervoor gebruikt kunnen  
  worden. 
- Vorig seizoen is er één G-honkbaldag gehouden en dat zal dit jaar verder worden uitgewerkt. 
  Bedrijven zijn over het algemeen graag bereid dit te sponsoren. Als het G-honkbal dit jaar verder  
  wordt opgepakt kan mogelijk volgend jaar competitie worden gespeeld. 
  Henk de Groot merkt op dat men wil proberen op1 mei a.s . -  tijdens Baseball against Cancer -  
  G-teams te laten spelen. 
- Gewerkt wordt aan een bedrijvencompetitie (6 tot 8 bedrijven) met één maal per maand een  
  wedstrijd op maandagavond. Dit levert een beetje extra geld op. 
- Er wordt een commissie opgericht die zich gaat bezighouden met aandachtspunten, zoals de  
  communicatie. 
- In september zal het Super 6 event plaatsvinden gedurende een week. Dit betreft zowel Honkbal als  
  Softbal en hiervoor zullen het Hoofdveld en Veld 3 worden gebruikt. Totaal doen acht landen mee. 
  John Loogman vraagt hoe de toegang is geregeld voor Pioniers aangezien dit bij het EK problemen  
  gaf. Ilja antwoordt dat de toegangscontrole nu bij het veld zal zijn (komen hekken omheen) zodat de  
  rest van het terrein toegankelijk is.  
  Het toernooi wordt georganiseerd door de KNBSB, MBO scholen zullen helpen maar er zullen ook  
  nog vrijwilligers nodig zijn. Het toernooi is wel veel kleiner de het EK en dus minder belastend voor  
  de vereniging. 
 
 
Vacatures 
 

  
 
 
Sommige functies, zoals bediening scorebord, muziek, commentaar, kunnen afwisselend door 
verschillende personen worden uitgevoerd. 
Het onderhoudsteam heeft vooral verjonging nodig. 
Nathalie Kardijk biedt zich aan als nieuw lid van de KCC. 
 
Mutaties Bestuur 
Nokita Barends heeft - via Omron - geholpen bij de bedrijvencompetitie, is vorig seizoen lid geworden 
en speelt in SB Dames 2. Zij wil de secretaris functie gaan invullen en hierover wordt gestemd. 
Met 29 stemmen voor is zij vanaf heden de nieuwe secretaris. 
 
Rondvraag 
Carla Richards: De MLB gaat nu in London spelen, waarom niet hier? 
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Antwoord: Hier heeft Pioniers niets mee te maken. De Gemeente heeft destijds contact met MLB 
gehad en het complex voldoet aan de door MLB gestelde eisen maar tot nu toe zijn er alleen een 
aantal scouting-activiteiten gehouden. Pioniers kan hier niets aan beïnvloeden. 
Wilko Geesink vult aan dat de MLB ook kijkt naar hoeveel er naar honkbal wordt gekeken via 
betaalzenders. En blijkbaar wordt er in Engeland veel gekeken.  Het kost ca. 7 miljoen om de MLB 
hier te laten spelen (compensatie van de inkomsten die de Amerikaanse Stadions missen). 
Het veld kost nu veel geld aan onderhoud maar de Gemeente betaalt dit volledig. 
Hans Heil: Op de site ontbreken foto’s van functionarissen.  
Antwoord: Is recent al ge-update en er wordt nog verder aan gewerkt. 
John Loogman: Er zijn nog steeds nieuwe leden zonder pasje, zelfs twee van vorig jaar. 
Hem wordt gevraagd de namen aan Sharon Meijster te sturen, dan zal zij passen verzorgen. 
Afgelopen maandag ging het alarm af en hij weet niet bij wie hij dan moet zijn. 
Ilja antwoordt dat op dit moment sprake is van een storing waardoor het alarm afgaat (wordt aan 
gewerkt). Verder zal hij John per mail informeren bij wie hij moet zijn. 
Marieke Scholten: als er getraind wordt zijn de toiletten niet toegankelijk als de kantine dicht is. 
Op dit moment kan dat niet worden opgelost. De coaches hebben overigens allemaal wel toegang tot 
de kleedkamers. 
Jessica van er Schot: Wie regelt de autorisaties op de pasjes? Zij kan nl. het hek niet openen. 
Antwoord: Nokita Barends. 
 
Om 22.00 uur sluit de vice-voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor hun komst en inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


