Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 9 april 2019 van HPSC in de Wijkwaard.
Aanwezig: Dick Spits, Rene Blog, Pauline Keizer, Jeanette de Vries, Johan Durge, Hans Hartong van Ark,
Mascha Schendelaar en Saskia Stelloo.
Afwezig: Hans Anderson.
Aanwezig totaal 46 leden.
1. Opening.
Dick opent de vergadering om19.38 uur voor de eerste keer als waarnemend voorzitter aangezien de
vorige voorzitter Ab Olie helaas is overleden.
Hans Anderson is afwezig door ziekte.
2. Mededelingen.
Na het overlijden van Ab hebben we diverse moeilijkheden moeten overwinnen vooral het financieel
technisch gebeuren.
Er gaan dan onvermijdelijk dingen niet goed, zoals het niet op tijd kunnen betalen.
De waarnemend voorzitter was genoodzaakt een aantal zaken naar zich toe te trekken.
Het heeft veel tijd gekost om alles weer op de rit te krijgen, maar vooral het financiële gedeelte daar is
enorm veel steun gehad van Hans Hartong van Ark, de beoogde nieuwe penningmeester en natuurlijk
van alle overige bestuursleden, die te hulp schoten waar nodig.
Daar wil ik als wnd. voorzitter mijn collega’s hartelijk voor bedanken.
Om deze zaken in de toekomst te vermijden gaan we als bestuur dubbelfuncties creëren zodat bij
onverhoopt wegvallen van een bestuurslid de ander kan inspringen.
Ook wil ik de jongere garde van onze club aansporen om deel te nemen in het bestuur bijvoorbeeld
hand- en spandiensten zoals Mascha Schendelaar heeft opgepakt.
Het bestuur veroudert, nu al 70+ , maar gelukkig hebben we twee nieuwe leden weten te krijgen, o.a.
Saskia Stelloo, als secretaris de opvolger van Pauline Keizer, die wij ook veel dank verschuldigd zijn
en Mascha Schendelaar als algemeen bestuurslid.
Ik wil natuurlijk ook stilstaan bij het overlijden van onze voorzitter en penningmeester Ab Olie.
Hij heeft onze club vele jaren gedragen met een tomeloze energie en inzet en hij zal node gemist
worden.
Hans Anderson en ikzelf gaan zijn partner Marjon binnenkort een bezoekje brengen.
Andere leden die ons zijn ontvallen zijn Siem Hoedjes, Harry v/d Zee en Kees Tromp.
Siem Hoedjes heeft jaren gesport in de Maasstraat en is bij vele bekend, vandaar de melding van zijn
overlijden. Graag even een ogenblikje stilte ter nagedachtenis.
De leden wordt gevraagd om hun medicijnenlijst actueel te houden, dit kan een kwestie van leven of
dood zijn, dus graag aandacht hiervoor, ook de toestemming voor EPD kan heel belangrijk zijn.
Op onze website staan de meest actuele zaken, dus kijk eens een keer op de deze site, meerdere keren
mag ook natuurlijk.
Om de contributie-inning helderder te krijgen gaan we bij de sport op wo/do/vrij een presentiemap
aanleggen zoals al gebruikelijk was bij het zwemmen.
Dit verschaft ons meer inzicht als mensen langdurig ziek zijn, na 3 maanden ziek zijn hoeft een lid
geen contributie meer te betalen zolang als deze ziek is.
De koffievergoedingen zijn een flinke aanslag op onze financiën, we gaan ons dit jaar beraden hoe we
hier verder mee om gaan.
We hebben de ALV gevraagd om toestemming te verlenen om m.i.v. 1-1-2020 de contributie te
verhogen. Momenteel is onze contributie redelijk laag en dat zouden we iets kunnen verhogen.
De vergadering gaat hier niet in mee.
De afdeling volleybal wordt verzelfstandigd na dit seizoen 2018/2019.

We hebben helaas niet de capaciteit om hier verantwoord mee te gaan, we hebben een gesprek met
Elmer Baaij en Johan de Moel gehad en zij hebben aangegeven om hierin stappen te zetten om tot een
afsplitsing te komen.
Verder zijn er een aantal leden die hebben aangegeven niet gereanimeerd te willen worden, wij zullen
hier met grote zorgvuldigheid mee omgaan.
Als er nog andere leden zijn die dit niet willen geef dit dan door aan een bestuurslid.
We lopen momenteel tegen de grenzen aan van het aantal mensen dat we kunnen aannemen als nieuwe
leden. In overleg met de sportleiding Cora en Jacqueline kunnen we hier en daar nog wat mensen
plaatsen, maar niet al teveel meer.
Alleen in Heerhugowaard is wat dat betreft nog redelijk plaats.
De vergoeding voor de sportleiding zijn per 1-3-2019 verhoogd met € 2,50 per uur.
Dit was al enkele jaren niet meer gebeurd.
We hadden deze vergadering iemand willen uitnodigen voor een presentatie dat is helaas niet gelukt,
volgend jaar een nieuwe kans om iemand uit te nodigen. (een cardioloog b.v.)
Het fenomeen AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) speelde ook het afgelopen jaar,
gelukkig kregen we bijna alle formulieren getekend terug. Aangezien dit een wettelijke verplichting is
zijn wij gebonden om hier gevolg aan te geven.
Bij het zwemmen zijn de uren vanaf 1 maart jl. uitgebreid met een half uur extra.
Dit geeft ons de mogelijkheid om van 20:00 uur tot 21:00 uur nog wat extra leden aan te nemen.
Het eerste uur van 19:00 uur tot 20:00 uur zit boordevol.
Ook wordt er door het calamiteitenteam regelmatig geoefend om mensen die onwel worden met spoed
uit het water te halen.
Het calamiteitenteam heeft over deelnemers gelukkig niet te klagen en onze coördinator Arie den
Hartog is binnenkort weer volledig inzetbaar na zijn ziekte.
Arie den Hartog is al vanaf het jaar 2000 de coördinator. Hij is onvermoeibaar en houdt de vinger aan
de pols wat betreft de veiligheid.
Hiervoor wordt hij door de leden benoemd tot lid van verdienste.
Johan heeft een certificaat in een mooi lijstje gemaakt voor Arie.
Verder is in de loop van 2018 het aantal sporters op de woensdagmiddag uitgebreid met een extra uur
en dit uur is ook al volgeboekt.
Op de woensdagmiddag is Johan Durge nog steeds onvermoeibaar aanwezig en op donderdagavond
hebben we Mascha Schendelaar weten te strikken om als aankomend bestuurslid aanwezig te zijn.
Dit waren de algemene mededelingen en we gaan over naar de volgende punten.
3. Ingekomen stukken.
Afwezig o.a. Ad Klijn en Herman Schuurman en nog veel andere leden.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2018.
Geen wijzigingen of aanpassingen. Notulen worden goedgekeurd.
Is het gelukt om de Jumbo te sponseren: Nee het is niet gelukt. We gaan checken of Jumbo wel is
benaderd.
Wanneer komen de douches in de Rekere weer in werking: Dick heeft de technische man daarvoor
aangesproken want dit kan zo niet. Dick gaat er nogmaals achterheen want het is niet gezond voor de
doelgroep. Een mogelijkheid is een andere sportzaal zoeken.
5. Verslag secretaris.
Het verslag wordt voorgelezen.
6. Verslag interim penningmeester.

Presentatie Hans Hartong van Ark:
Beste clubleden,
Half vorig jaar is de financiële administratie door Ab en René overgenomen.
Door het overlijden van Ab werd de bank geblokkeerd en kon er niet meer worden betaald, de
administratie was bijgehouden tot oktober en rekeningen stapelden zich op.
Dick vroeg mij of ik eens naar de administratie wilde kijken.
In 2018 was René met een boekhoudprogramma Snelstart begonnen, van dit programma wist ik niets
af.
Om dit programma in twee weken voor het einde van het jaar nog onder de knie te krijgen en een
eindverantwoording te maken zag ik dan ook niet zitten.
Er was ook nog veel achterstallige contributie die nog moest worden geïnd.
Dick zat met zijn handen in het haar en niemand wilde op deze basis het penningmeesterschap op zich
nemen.
Ik bood hem aan om toch nog eens naar de administratie te kijken.
Een aantal jaren geleden had ik samen met Theo een eenvoudig gratis boekhoud programma
ontworpen speciaal voor H.P.S.C. dit werkte altijd prima, ik had het programma nog.
Ik heb de eindsaldo's van oktober 2018 overgenomen en hoefde daarna nog maar 3 maanden aan te
vullen in mijn administratie.
Helaas kwam het eindsaldo van het boekhoudprogramma niet overeen met de gegevens van de ING
bank.
Ik heb toen besloten de administratie van 2018 opnieuw in te voeren in mijn boekhoudprogramma.
Er waren heel veel overlopende posten van rekeningen die nog moesten worden betaald, het was dan
ook heel veel werk.
Voor 2019 ben ik met deze nieuwe administratie door gegaan, omdat die eenvoudig kan worden
bijgehouden.
Dick heeft mij gevraagd of ik toch niet het penningmeesterschap op mij wilde nemen, maar hierover
moet de ledenvergadering beslissen.
Jaarrekening 2018
Door de slechte gezondheidsconditie van Ab zijn er veel financiële dingen blijven liggen.
Aan de linkerzijde van het balans overzicht ziet u dat er nog een behoorlijk bedrag aan achterstallige
contributie staat.
Deze bedragen zijn inmiddels teruggebracht door correcties in respectievelijk 2017 naar €479 en in
2018 naar €548.
Het bestuur wilde de clubleden met nog achterstallige contributie persoonlijk aanspreken op de
sportdagen, maar bij nader inzien bleek dit niet zo’n goed idee.
De komende weken zal ik alle clubleden met nog een achterstallige contributie per mail benaderen om
alsnog de achterstallige contributie te voldoen.
Aan de rechterzijde ziet u een lange rij posten staan die door de blokkade van de betaalrekening niet
meer in 2018 konden worden betaald, inmiddels zijn deze allemaal voldaan.
Afgelopen jaar hadden wij ook een negatief resultaat van €7.422,=, dit omdat de kosten van het feest
niet in de begroting van 2018 waren meegenomen, deze zijn betaald uit de algemene reserve.
Begroting:
In de begroting voor 2019 zijn de kosten van het extra zwem uur reeds meegenomen.
Ook de extra vergoeding voor de sportleiding.
De kantoorbehoeften zullen worden teruggebracht naar normale proporties.
De kosten van de opleiding van de coaches drukte zwaar op het resultaat van 2018.
Wij hopen dan ook dit jaar een mooi resultaat te realiseren.
De subsidie is bij de gemeente Alkmaar weer aangevraagd, we krijgen uiterlijk 30 april uitsluitsel of
en zo ja hoeveel.
Saskia gaat een poging doen bij de gemeente Heerhugowaard om subsidie los te peuteren maar dat
schijnt niet makkelijk te gaan.
Wat betreft het 25 jarig feest, het was een groot succes maar helaas gingen we over ons budget, maar
door de vele leden werd dit feest toch als gezellig en leuk ervaren.

We zullen ons best doen om over 5 jaar dit in de hand te houden, qua financiën dan.
De contributie wil de nieuwe penningmeester graag per kwartaal/half jaar of heel jaar laten betalen.’
Het is heel veel werk om alles uit te zoeken bij maandelijkse betaling.
Over 2017 en 2018 stond er nog veel uit maar door dubbeltellingen, vertrokken leden enz. is dit
teruggebracht tot iets meer dan €900,We doen ons best om alles dit jaar weer op de rit te krijgen.
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden.
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Frans Smit en Chris Bakker complimenteren de
penningmeester over de wijze waarop de administratie in 2018 weer is vlot getrokken.
De kascontrolecommissie heeft een verslag van bevindingen afgegeven en zoals in de statuten is
geregeld, dient de ALV het bestuur décharge te verlenen. Dat heeft de ALV echter nog niet gedaan op
grond van de opmerkingen van de kascommissie over de volledigheid van de
contributieverantwoording.
Het bestuur bedankt de kascommissie en zal de bevindingen m.b.t. de volledigheid van de
contributieverantwoording ter harte nemen en zal zich inspannen om de financiële administratie te
laten aansluiten met de ledenadministratie, waarin onder meer is vastgelegd in welke sportgroep(en)
elk lid is ingedeeld.
Er was onduidelijkheid over zaken die nog lopend waren bij Ab echter Mascha heeft enorm geholpen
met het herstellen van de ledenlijst.
Theo Raven: Contributie verhoging lijkt niet nodig omdat er nog genoeg in kas is.
Bestuur moet zich daarover nog beraden.
Theo zou het bestuur willen aansporen om een andere gymzaal te gaan zoeken. Ook kan er dan weer
koffie gezet worden in de kleedkamer zoals voorheen.
Dick concludeert dat de contributie voorlopig blijft zoals hij nu is.
Frans Smit: ik wil verzoeken of de leden bij betalingen het lidnummer willen vermelden.
Chris bedankt voor de openheid van zaken en het respect waarmee ze elkaar hebben benaderd.
Nieuwe kascommissie: Frans Smit, Theo Tolboom.

8. Begroting 2019.
Er is een bedrag overgebleven na restitutie van het koffiegeld.
Er staat 2x Koffie Rekere in de resultatenrekening.
De onderste moet zijn: Koffie Hoornse Vaart.
Bovenste is koffie HHW
Kosten kantoorbenodigdheden is ook hoog: dit betreft o.a. het boekhoudprogramma dat Ab gebruikte.
Perry Reitsma: Zaalhuur van volleybal hoe is dit opgebouwd?
Theo Tolboom: Is het niet begroot? Dit klopt omdat volleybal helemaal wordt afgestoten door de
HPSC.
Er is geen begroting voor een volgend feest. Dit zou hij het bestuur willen aanraden.
De suggesties worden later uitgewerkt
De begroting is hierbij vastgesteld.

Het jubileumfeest is helaas ver over zijn budget heen gegaan. We steken daarvoor de hand in eigen
boezem want onze penningmeester/voorzitter is er helaas niet meer om uitleg te geven. Dit gaat ons
niet meer gebeuren. Slechts één bestuurslid had het in de gaten maar dat druppelde niet binnen.
Chris doet de suggestie om dit van te voren te berekenen.
Dick en Hans Hartong van Ark gaan de achterstallige betalingen binnen halen. Wie achterloopt wordt
via e-mail benaderd. We gaan er alles aan doen om 2019 inzichtelijker te maken.
9. Verkiezing bestuursleden.
Theo Raven wijst erop dat de nieuwe bestuursleden worden gekozen door de leden op de ALV
De ALV stemt toe met deze verkiezing.
Afscheid van Pauline Keizer als secretaris en van René Blog als penningmeester. Zij ontvangen een
bon en een bloemetje.
Aanstelling nieuwe bestuursleden: Saskia Stelloo als secretaris, Mascha Schendelaar als algemeen
bestuurslid, Hans Hartong van Ark als penningmeester en Dick Spits als voorzitter.
Wim Orij vraagt of Dick nog wel tijd heeft om te sporten. Dick zal zijn best doen om er toch te zijn.
Rooster van aftreden: Anderen blijven op hun post en zijn wel herkiesbaar.
Er is ook een rooster van aftreden gemaakt en de aftredende bestuursleden hebben zich herkiesbaar
gesteld.
De nieuwe bestuursleden worden in de eerstkomende bestuursvergadering in hun functie aangesteld.
Hans Hartong van Ark heeft voor zijn enorme inzet van de afgelopen maanden een flesje wijn en een
bloemetje gekregen.
De andere bestuursleden zijn ook “rotsen in de branding”.
Gerard Agricola is al jaren vrijwilliger op de zwemclub. Hij wil ook helpen met hand- en
spandiensten.
Zoals al eerder gezegd gaan we de contributie niet verhogen i.v.m. betalen koffie.
Chris Bakker memoreert dat de subsidie er ook voor sociale aspecten is. Dit betreft ook koffiedrinken.
Deze brief van de gemeente Alkmaar kunnen we hierop nalezen. Hij oppert ook fifty-fifty
koffiebetaling door de leden.
Marjan Smit oppert een stemming te houden voor wie wel en wie niet koffie wil drinken.
10. Extra agendapunt.
Jeanette de Vries vraagt de aandacht.
Dick en Hans, jullie zijn geweldig geweest. Zonder jullie beiden hadden we geen HPSC meer gehad.
Mede namens ons enorm bedankt. Beiden krijgen een prachtig paasei. (Zelf gemaakt door Piet en
Jeanette)
11. Rondvraag.
Piet de Vries: het is in HHW in de winter gewoon te koud. De fietsen mogen ook niet meer binnen
staan en er wordt niet genoeg aan gedaan om goed te kunnen sporten. Hans Anderson gaan we
aansporen om meer maatregelen te nemen. Piet stelt dat we ook kunnen stoppen met huur betalen als
het niet in orde is. Misschien dat er dan wat gebeurt. Chris Bakker: Voordat je dat doet wel even een
briefje met de klachten naar de gemeente HHW.
De Grote Club Actie: We denken erover om er mee te stoppen omdat het veel werk is en we hebben
leergeld betaald doordat er contant geld aan Ab was overgedragen. Gelukkig is dat terug gevonden
maar het geeft heel veel rompslomp.
Theo Raven: Het kan via de bank zodat er geen contant geld aan te pas komt. En ook geen fysieke
loten. Het lotnummer staat op het afschrift.

Marian Smit heeft geen lidnummer gekregen. Mascha gaat er voor zorgen dat de zwemmers ook hun
lidnummer krijgen.
Willem Orij zou ook wel een andere sportzaal willen. We gaan toch kijken wat de gemeente Alkmaar
te bieden heeft.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.26 uur.
Tijd voor een drankje en een bitterbal.

Secretariaat:
Saskia Stelloo

