
Notulen ALV 2016 

Aanwezig: Sandra Nypels, Jonathan de Ridder, Timo Baas, Krista Zaal, Edward Touw, Menno 
Soederhuizen, Bram Ottenhof, Nathalie Bakker, Tjitske Schiltman, Andy Ravelli, Katinka Lubbers, 
Esther Schippers, Francis Sprengers, Kelly van Ingen, Roland Telleman, Wouter Hoos, Daniella de 
Raadt, Tinus van Rullen, Hans Kuijpers, Arno Güntekin, Erik Vlug, Niels Mathot, Michel Franken, 
Matthijs Dulmers, Mauro Smith, Yasar Güntekin, Mark Seinen, Frank Groot, Nick Visser, Hans Wernik, 
Michael Wernik. 

Afgemeld: Marc de Bok, Albert Tolen, Kasper Root, Ginger de Weert, Rick Nelis, Rick Meijaard. 

1. & 2. Opening en mededelingen door Sandra Nypels 

Welkom allemaal, dank voor jullie aanwezigheid 
 
Voor we verder gaan met de vergadering wil ik even stil staan bij de mensen waar we helaas afscheid van 
hebben moeten nemen. Naast de vreselijke aanslagen overal te wereld hebben het afgelopen jaar afscheid 
moeten nemen van een oud lid van Sparks Haarlem Cor van Lunenburg zij heeft veel betekend voor de 
club. Zij is onder andere samen met mevrouw Hoos peanutleidster geweest en heeft vele jaren een stukje 
beheer van het clubhuis gedaan waaronder bv sleuteladres, Cor was tevens verantwoordelijk voor de lotto  
Graag een moment stilte 

2015 wat heeft het ons gebracht 
Sportief gezien leverde het ons 2 kampioenen op. Dames 3 en dames 1. Dames 3 was wederom het hele 
seizoen te sterk. Dames 1 had een wat moeilijker jaar dan 2014 maar ondanks de verjonging werden ze 
toch kampioen. De Holland Series waren afgeschaft en werd op een nieuwe manier om het kampioenschap 
gespeeld. In 2 enkele wedstrijden moest het kampioenschap worden binnengesleept en dat lukte gelukkig 
Verder werden de pupillen honkbal nipt tweede dus dat is bijna kampioen  
Verdere details staan beschreven in de verslagen 

Na de opknapbeurt van het veld waar als puntjes op de i ook een nieuwe backstop op het softbalveld is 
gekomen. Is ook de beregening aangelegd vandaar dat het gras van zowel het honkbal als softbalveld  nog 
wat bewerking nodig heeft. Tevens is er een start gemaakt met de renovatie van de kleedkamers. Deze zijn 
nu inmiddels af en zijn zeer mooi geworden. En dit willen we graag ook zo houden  
Afgelopen middag hebben we een gesprek met het Schoter scholengemeenschap gehad over het 
schoonhouden van de kleedkamers. Zij hebben hier ook een contract voor getekend 

Tevens doe ik hier de oproep aan een ieder om de kleedkamer ten alle tijde schoon achter te laten 

Helaas hebben we ook de nodige pech weer gehad met het clubhuis. Stormschade en weer een inbraak 
waarbij gelukkig niks gestolen is maar wel weer een hoop vernield. We hebben nu nog meer maatregelen 
genomen. We hebben een hekwerk voor het raam van de deur geplaatst en we hebben 4 extra camera's 
aangebracht. 
Dit heeft veel geld gekost en uit zich dan weer in er lagere uitkering van het clubhuis. Hier meer over bij de 
begroting 

We hopen het komend seizoen goed te presteren  
Dames 1 en heren 1 hebben een groot aantal nieuwe spelers. Een hoop jong talent. Tot nu was de 
voorbereiding van beiden teams meer dan prima met de toernooiwinst van de mannen van het rch toernooi 
als hoogtepunt. 

We hebben een bid uitgebracht om de season finals te mogen organiseren 

Verder wordt in de komende 2 weken de tribune bij de softbal nog opgeknapt 

En we hebben weer een evenementen commissie 

3. Notulen 2015 



De notulen van 2015 zijn goedgekeurd.  

4. Aftreden bestuurslid honkbal 

Bestuurslid voor honkbal is dit jaar afgetreden vanwege overstap naar OG. Functie staat nu open. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.  

5. Verslagen honkbal, softbal en jeugd 

Geen vragen of opmerkingen over de jaarverslagen. Zijn goedgekeurd.  

6. Verslag penningmeester & 9. Vaststellen begroting 

Resultaat van 2015: zie bijlage.  

Verlies van 2015 van 3000 euro heeft twee hoofdoorzaken, veroorzaakt door lagere kantine-winst 
door het feit dat de play-offs en Holland Series hier niet gespeeld werden. Ook hebben de storm en 
indruk een zware druk gehad.  

De openstaande contributies zijn inmiddels bijna allemaal binnen. 

Vraag van Tinus van Rullen: is de begrote 500 euro voor het veld voor 2016 genoeg? 

Dat is het volgens de penningmeester, daar hebben we het voorgaande jaren ook mee gered, met als 
uitzondering 2015 maar dat kwam door stormschade.  

Contributie willen we niet verder verhogen, alhoewel de inkomende contributies tegenvallen door 
vetrekkende teams. Er komen wellicht dit jaar wel zeven nieuwe speelsters bij.  

Opmerking van Tinus: te weinig mensen komen kranten brengen. Kranten kuunnen worden 
achtergelaten in de kist in de kantine, of buiten in de container.  

Decharge is verleend voor het resultaat van 2015.  

7. Commissies 

Oude kascommissie bestond uit Tjitske Schiltman en Menno Soederhuizen, die moeten nu aftreden 
omdat je die functie maar twee jaar mag doen.  

Arno Güntekin en Erik Vlug stellen zich beschikbaar als de nieuwe kascommissie.  

Terreincommissie: geen vaste mensen, maar Tinus van Rullen en Jos de Boer doen er samen met een 
aantal leden uit Honkbal Heren 2 wel veel voor. De voorzitter bedankt iedereen die zich voor het 
terrein hebben ingezet.  

Evenementencommissie: er is een nieuwe evenementcommissies, bestaande uit Erik, Chayenne, 
Denis Kroezen en Krista Zaal. Ideeën zijn welkom.  

Website: Edward Touw krijgt versterking van Mark Seinen bij het onderhouden van de website. 

8. Contributie 

Bestuur wil de contributie niet verhogen. ALV stemt in met het ongewijzigd laten van de 
contributiehoogte.  

10. Kantinecommissie  



Om meer omzet te generen gaat de EC leuke dingen organiseren, denk in de zomer aan een toernooi. 
Ook hopen we de Season Finals binnen te halen, waarbij natuurlijk wel iedereens hulp nodig is.  

11. Rondvraag  

Vraag van Roland Telleman: is iedereen op de hoogte van het nieuwe digitale wedstrijdformulier?  

Ja, Timo Baas heeft alle teams ingedeeld, en Krista heeft alle teams behalve Softbal Heren 1 ingelicht. 
Timo gaat na afsluiting van de ALV even met Roland Telleman zitten om hem in te lichten.  

Hans Wernik: heeft zijn zorgen over de algehele situatie van de club.  

De voorzitter vertelt dat wij ook leden kwijtraken, net als iedere andere club. Maar we doen het niet 
slechter dan andere clubs, en zien de toekomst positief in. Natuurlijk gaat het minder dan in 
voorgaande jaren, en missen we instroom van de jeugd. De voorzitter gaat binnenkort met de andere 
grote clubs in Haarlem zitten, om te kijken of we samen iets kunnen doen om met z’n allen talent te 
ontwikkelen in plaats van bij elkaar weg te kapen. We zijn al een samenwerking aangegaan met 
Terrasvogels voor de ontwikkeling van het jeugdtalent. 

Terechte opmerking van Wouter Hoos: voor de jeugd is het ook belangrijk dat er kader is, dus 
iedereen die zich geroepen voelt om te helpen kan zich aanmelden.  

Opmerking Hans Wernik: wat mag er allemaal rond wedstrijden om meer inzet doen?  

Bier verkopen rondom wedstrijden mag niet, daar hebben we geen vergunning voor, vertelt Nypels. 
Hamburgers en dergelijke bakken buiten de kantine mag weer wel bij bepaalde wedstrijden.  

Vraag van Erik: hoe zit het met trainen van Honkbal Heren 3? Krista geeft training van Honkbal Heren 
3 maar moet ook haar tijd besteden aan een ander team.  

Heren 2 en 3 gaan samen nog eens kijken naar mogelijkheid om samen te trainen. Gaan ook vragen 
of iemand van Heren 1 Heren 3 wil trainen. Michael Wernik van Heren 1 wil Heren 3 wel gaan 
helpen.  

Vergadering gesloten. 


