Notulen ALV 18 maart 2019
Aanwezige Bestuursleden: Ilja Schinkel, Patrick van der Heide
Aanwezige leden/vrijwilligers: Arjan Kardijk, Carlos Rodriguez, Marlon Comenencia, Idel Raap, R.
Braam, M. Weij, , Karel van Veen, Hans Buiskool, Darryl Schinkel, Martijn de Haan, Hans Heil, I.
Stols, T. van der Roest, J.M. Loogman, M. Loogman, Y. Loogman, L. Lucassen, Richard Hoogeveen,
L.A. Luigi Francisco, H. Francisco, A. Schreuder, Jamie Klaver, Thierry Lamers, Glenn Koolman,
Peter Gieling, E. Ackema, R. Boesveld, J. vd Schot, H. de Groot, H. Everts, Harrie van Brero, Mark
Duursma, Nokita Barends, Dionne Cooper, Joyce Kolk, Iris Dweelaard, Richard Beljaards, Peter Kuit,
Marieke Lodder, P. v Kampen, Ralph de Groot, Ronald Stoovelaar, F.V. Maduro, Erik de Winter,
Joeri Steinmetz, Wendy Aardoom, K. Scholte ter Horst, Erik Sodekamp, Robbert Vogel, M. Gario, L.
Pein, R. Beljaards, R. Barbé, D. van Kouwen, A. van Kouwen, T. Smit, J. Brohm, T. van Balderen, D.
vd Zon, R. Meijster, Jeroen Slot, Martijn Slot, M. Sodekamp, G. Polonius, S. Slot.
Aanwezige leden: 68
Notulist: Marita Rodriguez
Opening en agenda
Om 20.10 u opent Ilja Schinkel als vice-voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk
welkom. Hij is blij met de - ten opzichte van vorig jaar - grote opkomst.
Agenda:
Welkom en opening
Notulen ALV 2018 en Jaarverslag 2018
Mutaties en verkiezing bestuursleden
Financieel jaarverslag 2018 en KCC
Begroting 2019 en Contributie voorstel
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Softbal
Honkbal
Kantine
Vacatures door Vrijwilligerszaken
Rondvraag

Het is stil op het podium. Shirley Beljaards, kandidaat voorzitter, en Linsey Pein en Marieke Lodder,
kandidaat secretarissen, hebben vorige week besloten zich toch niet verkiesbaar te stellen. Derhalve
zijn alleen Patrick en Ilja nog bestuursleden.
Er is een afmelding ontvangen van Berend Manessen.
De aanwezigen wordt verzocht om te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen voor zij die
ons ontvallen zijn.
Notulen ALV 2018 en Jaarverslag 2018
Er zijn geen vragen over en/of opmerkingen op de notulen van de ALV 2018 en deze zijn hierbij
goedgekeurd. Ook over het Jaarverslag 2018, waarin helaas enkele bijdragen ontbreken, zijn geen
vragen en/of opmerkingen.
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Mutaties en verkiezing bestuursleden

Vorig jaar is Peter van ‘t Klooster om gezondheidsredenen gestopt als voorzitter. Patrick van der
Heide heeft Henk de Groot opgevolgd als penningmeester. Nokita Barends is vorig jaar gestopt als
secretaris. Ilja Schinkel is herkiesbaar voor de periode van één jaar, om een nieuw bestuur bij te
staan in hun opstartperiode.
Conform het nieuwe model zal het bestuur uit vier personen bestaan.
Samenvattend:
Aftredend: Nokita Barends, Henk de Groot en Hans Buiskool
Aantredend: Patrick van der Heide
Herkiesbaar: Ilja Schinkel (1 jaar).
De aanwezigen wordt gevraagd of zij op papier willen stemmen maar iedereen gaat akkoord met het
opsteken van de hand.
Patrick stelt zich voor: 47 jaar oud, komt uit Nieuw Vennep, heeft zelf gehonkbald, is coach van SB
aspiranten waarin zijn dochter speelt en zijn zoon speelt in Junioren 1. Sinds 20 jaar werkzaam als
controller.
Het toetreden van Patrick van der Heide als nieuwe penningmeester wordt in stemming gebracht:
44 stemmen voor, geen tegen stemmen  aangenomen
De verlenging van Ilja Schinkel als bestuurslid wordt in stemming gebracht:
32 stemmen voor, geen tegen stemmen  aangenomen
Ilja doet een dringende oproep aan de aanwezigen om mee te helpen zoeken naar een voorzitter en
een secretaris.
Arnoud van Kouwen vraagt welke doelen de kandidaat voorzitter en secretaris zichzelf hadden
gesteld en waarom deze niet gerealiseerd konden worden waardoor zij zich hebben terug getrokken.
Shirley heeft veel ambities maar ontdekte dat zij met de door haar gekozen dossiers moeilijk
voortgang kon realiseren, mede als gevolg van bestaande afspraken tussen verschillende partijen.
De huidige bestuursleden waren blij met Shirley die veel ervaring heeft.
Tegenslag werd veroorzaakt door de historie en de huidige situatie.
Lindsay Pein reageert hierop met de opmerking dat eerlijkheid geboden is. Probleem is een
bestuurslid van ETO en STH die telkens gemaakte afspraken eigenhandig wijzigt.
Inge van Balderen merkt op dat er echt zaken moeten veranderen anders zal de situatie niet
verbeteren. Lindsay benadrukt dat Hans Buiskool dezelfde ervaring heeft, hij kon ook geen
verandering bewerkstelligen. Doel van de ex-kandidaten is: vereniging weer financieel gezond maken
en er weer één vereniging van maken.
Patrick van der Heide merkt op dat Hoofddorp Pioniers geen zeggenschap heeft over de besturen
van beide stichtingen.
De vereniging heeft ook kantine-inkomsten nodig, alleen contributie-inkomsten zijn niet voldoende.
Na de verhuizing naar het nieuwe complex werd het een moeizame situatie voor HP. ETO is
gebonden aan de afspraken met de Gemeente. Hoe is dit zo ontstaan? ETO is van oudsher eigenaar
van het gebouw. Op het oude complex werd alles door HP gerund waardoor bestuurlijk weinig tijd
overbleef voor de sport. In de nieuwe situatie is ETO niet meer slapende maar beheren zij het park en
moeten daarvoor ook extra inkomsten genereren. Dit is destijds middels een ledenvergadering
aangenomen.
De Pioniers begroting is moeilijk rond te krijgen zonder kantine-inkomsten. Vorig jaar is gesproken
over verbeteren van de kantine en hoe meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Door een
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commissie is o.a. gekeken naar het zelf runnen van de kantine. Vanuit financieel oogpunt is zelf
runnen de beste optie maar door de commissie is ook berekend dat daarvoor 10 vrijwilligers nodig
zijn. Het bestuur moest beslissen over het al dan niet nemen van dit risico. Tegelijkertijd kwam
Pastime met een oplossing die goed aansloot bij de wensen van HP en is voor deze optie gekozen.
Gevraagd wordt hoe het dan met toernooien gaat. Hierover zijn (per toernooi) afspraken te maken
met Pastime.
Tom Smit merkt op dat hij ETO eerder benaderd heeft voor het gebruik van de kantine maar nooit
enige reactie daarop heeft ontvangen.
Ronald Meijster: nooit iets gecommuniceerd over het feit dat er 10 mensen nodig zouden zijn voor de
kantine.
Dennis van der Zon zat in de commissie en vertelt dat zij drie voorstellen hebben gedaan en er een
mailing is rondgestuurd wie wat zou willen doen. De uiteindelijk keuze is volgens hem nooit aan hen
gecommuniceerd.
Volgens Martijn de Haan ontbreekt de vrijwilligers bereidheid hetgeen een omslag bemoeilijkt. Het
belang moet voor iedereen duidelijk worden.
Lindsay benadrukt nog eens dat de relatie tussen de diverse partijen zal moeten veranderen en Hans
Buiskool voegt hieraan toe dat er een democratisch systeem moet komen waarbij niet maar één partij
alles bepaalt.
Besloten wordt de pauze te vervroegen en de vergadering wordt hiervoor onderbroken.
Na de pauze stelt Ilja voor e.e.a. te laten bezinken en over twee weken met een kleinere groep verder
van gedachten te wisselen. Deze week zal een uitnodiging voor deze ledenraadpleging volgen.

Financieel jaarverslag 2018
Patrick van der Heide krijgt het woord.
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De contributie inkomsten zijn lager dan begroot. De Gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2018 nog EUR
9.000.
De post STH betreft aan hen doorbelaste kosten van de bond.
In de sponsoring zit EUR 1.000 van de ING (met dank aan Jessica vd Schot).
Gevraagd wordt waarom de contributie inkomsten lager zijn dan begroot. Dit komt doordat besloten is
alleen de bondsafdracht voor de spelers van het eerste team in rekening te brengen bij STH en niet
de volledige contributie, ivm de penibele financiële situatie van STH.

De gebruikersvergoeding is iets lager uitgevallen omdat de velden tijdens het Super Six toernooi niet
gebruikt konden worden. De voorziening dubieuze debiteuren betreft STH.

4

Van de liquide middelen is de helft van de Activiteiten Commissie.
De crediteurenpositie is sterk verbeterd.
Voor de toekomst vormen wel de rente-inkomsten en de Gemeentelijke bijdrage van EUR 9.000 een
risico.

Kas Controle Commissie
Het verslag wordt voorgelezen door Hans Heil.
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Na het voorlezen wordt aan de leden gevraagd of zij decharge verlenen: stemmen voor 45, geen
stemmen tegen  aangenomen
KCC 2020: Nathalie Kardijk mag nog één jaar. Joyce Kolk geeft aan plaats te willen nemen in de
KCC.

Begroting 2019 en Contributie voorstel
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Het ledenaantal loopt terug waardoor minder inkomsten maar dit zal naar verwachting
gecompenseerd worden door een percentage (5%) afdracht door Pastime van de kantine inkomsten.
Het contributievoorstel wordt in stemming gebracht: Voor 29, tegen 12  aangenomen
Vanuit de leden komt een opmerking over de hoogte van de contributie ten opzichte van wat de leden
daarvoor krijgen en in vergelijking met andere verenigingen zoals Badhoevedorp en Vennep Flyers.
Jessica vd Schot merkt op dat Badhoevedorp een omni-vereniging is en daarom niet als vergelijk kan
worden gebruikt.
Ilja vraagt aan Glenn waarom geen toernooien worden georganiseerd. Antwoord: wordt bij de
coaches neergelegd,
Dennis v.d. Zon merkt op dat op het moment dat de nieuwe contributie wordt vastgesteld het niet
meer mogelijk is om op te zeggen. Na de eerste termijn (EUR 75) kan nog wel worden opgezegd voor
1 maart. Het al betaalde bedrag blijft dan wel verschuldigd voor de bondsafdracht en de
zaaltrainingen.
Voor de overgang op de nieuwe tenues is een termijn van 3 jaar gesteld, 2019 is het laatste jaar dat
in oude tenues mag worden gespeeld. Dennis vraagt wat dit de vereniging oplevert. Antwoord: het
eerste team krijgt 1x in de twee jaar gratis nieuwe tenues.
Dionne Cooper: SB Dames 1 moeten wel contributie betalen maar HB Heren 1 niet, waarom? Mark
Duursma antwoordt dat de scheidsrechterkosten door STH worden betaald en dat komt ongeveer
overeen met het contributiebedrag.
Softbal
Marlon Sqillacci zou aan het woord komen maar is helaas eerder vanavond onwel geworden. Ilja
leest zijn daarom de bijdrage van Marlon voor.
Beeballlers
Zijn halverwege het seizoen naar de pupillen competitie overgestapt en doen het gewoon goed !
Aspiranten 2
Zijn in een meer uitgebreide competitie gaan spelen (iets landelijker) en hebben het goed gedaan
Aspiranten 1
Zijn net geen kampioen geworden en hebben een uitstekend seizoen gehad
Junioren hebben in een beslissingswedstrijd het net niet gehaald om kampioen te worden maar
desalniettemin een top seizoen gehad
Dames 2
Een echt gezelligheidsteam, met toch een grote drive om te verbeteren, leren en winnen. Afgelopen
seizoen een aantal nieuwe aanwinsten gedaan en in de middenmoot van de competitie geëindigd.
Ondanks wat afvallers aan het einde van het seizoen willen zij dit jaar gaan voor een plek in de top 3.
Als dat lukt willen ze volgend jaar een klasse hoger gaan spelen. Ze zijn nog altijd op zoek naar
spelers met wat ervaring!
Heren 2
Bij Softbal Heren 2 - een team met inmiddels een gemiddelde leeftijd van 44,5 jaar - gaan
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gezelligheid en resultaat al jaren hand in hand. Het resultaat van afgelopen seizoen valt sinds lange
tijd nogal tegen. Niet alleen vanwege de lage gemiddelde leeftijd van menig tegenstander maar ook
het aantal blessures hebben mede geleid tot een laatste plaats in de competitie over het afgelopen
seizoen. Een dergelijk resultaat werd naar alle waarschijnlijkheid niet eerder door dit team behaald.
Geen goed gevoel en ontevredenheid tot gevolg. Met een goed gesprek aan het eind van het seizoen
is een en ander geëvalueerd. Conclusie; gaat niet meer gebeuren, ze zijn er weer klaar voor.
Dames 1
Eindelijk was het dan zover, dames 1 promoveerde afgelopen seizoen naar de Golden League!
De dames hebben het hele seizoen in de top 3 meegedraaid maar het bleef spannend tot de laatste
speeldag.
Komend seizoen is Pioniers dames softbal weer terug op het hoogste niveau wat weer nieuwe
uitdagingen zal betekenen, op technisch maar zeker ook op organisatorisch vlak.
Heren 1
De heren hadden een wisselvallig seizoen met (hele) grote uitslagen (zowel winst als verlies).
Voor het eerst sinds dit team voor Hoofddorp Pioniers uitkomt plaatsen de heren zich niet voor de
play-offs en hebben zij zich (officieel) niet geplaatst voor de Europa Cup.
Afgelopen seizoen tijdens de Europa Cup deden de heren het weer goed met een mooie 4e plaats.
Jasmine Lucassen krijgt de Orman Award - voor de meest talentvolle jeugd pitcher - uitgereikt.
Honkbal
Glenn Koolman, HB manager krijgt het woord.
In 2018 veel problemen geweest met de coaching waardoor hij zelf uiteindelijk drie teams heeft
gecoacht.
Beebal Rookies
Aan het begin van het seizoen gestart met 3 major teams en 2 rookie teams.
Halverwege het seizoen zijn de Angels overgeplaatst naar de softbal divisie onder begeleiding van
Nick en Marlies. Voor 2019 staat de uitdaging om meer jongere leden aan te trekken voor de Beeball.
Hiervoor zijn zij bezig met het sportpas systeem en ook het scholen Beeball event.
Pupillen
In het seizoen 2018 heeft Pup1 weer de playoffs bereikt, maar helaas waren de andere teams een
maatje te groot.
In 2018 waren er twee teams die mee speelden in de 1e klasse met als reden hen klaar te stomen
voor 2019. Helaas bleek dit in de praktijk niet te voldoen aan de verwachtingen. Voor seizoen 2019 is
dan ook besloten om maar één 1e klasse team in te schrijven. Ook is er voor gekozen om in 2019
geen opleidingsteam in te richten.
Voor 2020 zal weer een try out worden houden om talenten te identificeren / selecteren.
Net zoals vorig jaar zal de scoutingsgroep weer actief de spelers gaan monitoren.
Aspiranten
Voor de Aspiranten teams waren er geen bijzonderheden.
We zijn het seizoen ingegaan met drie teams 1x 1e klasse 1x 2e klasse en 1x 3e klasse.
Junioren
In het seizoen 2018 speelden twee teams in de 1e klasse.
Junioren 1 is kampioen geworden in het tweede deel van de 1e klasse.
Junioren 3 heeft in 2018 in de 2e klasse meegedraaid. Helaas zijn zij niet hoog in de competitie
geëindigd.
Senioren
Geen bijzonderheden
Kantine
Het contract met Pastime heeft vijf jaar gelopen en er heerst grote ontevredenheid. Eind 2018 is
gekeken naar een andere oplossing en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in nieuwe afspraken met
Pastime voor 2019, waaronder:
- aanpassing van het assortiment;
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- prijzen worden opnieuw bekeken;
- mogelijkheid tot verschillende koffiesoorten wordt bekeken;
- financieel voordeel voor HP, 5% van de omzet komt toe aan HP. Bij een verwachte omzet
EUR 50.000 tot EUR 70.000 kan dit EUR 2.500 tot 3.500 opleveren voor de vereniging.
- alternatief uitgiftepunt bij SB wedstrijden;
- tijdens de trainingen op maandag, dinsdag en vrijdag kantine gesloten
Harrie van Brero merkt op dat SB Heren 2 op vrijdag wedstrijden speelt.
Dennis vd Zon vraagt hoe het dan gaat met de sleutels voor de kleedkamers. Tijdens wedstrijden
moet de kantine open zijn; de tegenpartij moet de sleutel kunnen ophalen. Ilja zal dit met Pastime
bespreken. Na de zomer verder bekijken hoe het gaat. Er is een vacature voor een kantineplanner.
John Loogman vertelt dat de speelsters van de Junioren afgelopen seizoen diverse malen zijn
weggestuurd als zij zich melden voor hun dienst terwijl ze daarvoor wel speciaal vrij hadden
genomen. Dit is inmiddels door de planner besproken met de horeca en de afspraken zijn aangepast.
Gevraagd wordt of Heren 5, die op maandag wedstrijden spelen en op vrijdag trainen en dus altijd
een gesloten kantine hebben, wel kantinediensten moeten draaien. Ja, zij draaien daarin ook mee.
Als de kantine gesloten is, kan nergens ijs worden gehaald bij blessures!
Dennis vd Zon vraagt of er niet altijd een EHBO-er aanwezig moet zijn op het park, maar dat is niet
vereist. Komend seizoen komt er voor de coaches/trainers een AED-opleiding en de AED beneden
wordt verplaatst van de entree-hal naar de kleedkamer-gang, voor betere toegankelijkheid.
Arnoud van Kouwen speelt af en toe met Junioren 1 een wedstrijd op het hoofdveld en wil weten of
de kantine dan wel open is. Moet worden besproken.
Vrijwilligerszaken
De nieuwe Vrijwilligersmanagers stellen zich voor; Martijn de Haan (speelt sinds zijn 9e jaar bij
Pioniers) en Darryl Schinkel (sinds zijn 6e jaar bij Pioniers).
Doel: saamhorigheid en gezelligheid creëren binnen de vereniging.
Hoe te bereiken: o.a. door (samen met Nils de Lugt) toernooien te organiseren.
Maar hiervoor zijn Vrijwilligers nodig en die drempel blijkt hoog te liggen. Zij benadrukken dat er ook
voor gekozen kan worden om een deel van een vacature op te pakken.
Vacatures:
- jeugdtrainer/coach Aspiranten 4
- AC lid organisatie toernooien
- Sponsorwerving
- scorebox bezetting
- coördinator clubkleding
- PR/FB/Social Media
- Secretaris
- Voorzitter
- Planner kantinediensten
De Pioniers Award wordt uitgereikt aan Glenn Koolman die afgelopen jaar o.a. het wegvallen van een
aantal coaches/trainers persoonlijk heeft opgevangen naast de taken die hij al op zich had genomen,
als HB Manager en voorzitter TC.
Vragen en/of interesse: de vrijwilligersmanagers zijn te bereiken via: vwzaken@hoofddorp-pioniers.nl
Rondvraag:
John Loogman stelt voor ergens een vriezer te plaatsen en daarin zakken met doperwtjes op te slaan.
Prima te gebruiken bij blessures, en veel goedkoper dan ice packs.
Om 22.50 uur sluit de vice-voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor hun komst en inbreng.
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