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VERSLAG VAN DE SECRETARIS 2016-2017 
 

 
 
Algemeen 
Voor u ligt het verslag van seizoen 2016-2017 van het bestuur.  
 
Beleidsplan 2015-2020 
Het bestuur acht het van groot belang dat een visie wordt neergelegd over de vraag hoe de 
vereniging de toekomst ziet, welke doelstellingen zij daarbij voor ogen heeft en welke mogelijkheden 
en onmogelijkheden er zijn om daaraan invulling te geven. De voetbalvereniging is tegenwoordig veel 
meer dan alleen een plek om een wedstrijdje te voetballen. We zijn een belangrijke speler in het 
sociale en maatschappelijke leven in onze gemeente. Door de enorme toename van de 
mogelijkheden een andere sport te beoefenen en door de concurrentie van andere 
vrijetijdsbesteding is het noodzakelijk geworden meer te bieden. Daar komt bij dat vernieuwende 
regelgeving (milieu, hygiëne, Arbo) een grotere verantwoordelijkheid neerlegt bij de bestuurlijke 
organisatie. Die moet goed verankerd zijn, wil de vereniging hierdoor niet in de problemen komen. 
Hazerswoudse Boys heeft bovendien een aantal ambities. Deze ambities zijn gemakkelijker te 
realiseren als er beleidsmatig een stevig fundament is. 
Resultaat: Geen wijzigingen. 
 
Organisatiehandboek 
Het organisatiehandboek heeft tot doel het creëren van een transparante verenigingsstructuur en 
duidelijkheid te scheppen over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de 
vereniging. En duidelijkheid te geven hoe taken zijn afgebakend en op elkaar zijn afgestemd. Dit is de 
basis om tot een nog betere samenwerking binnen onze club te komen. 
Resultaat: Geen wijzigingen. 
 
Financiën 
Financiën is en zal ook in de (nabije) toekomst het beleidsterrein zijn dat veel aandacht vraagt. De 
afgelopen jaren heeft de vereniging zich steeds keurig aan de begroting gehouden, maar de 
liquiditeit is de afgelopen jaren afgenomen onder andere door de investering in de kleedkamers. Aan 
de inkomstenkant staan de sponsorinkomsten onder druk door de slechte economische 
omstandigheden. De vereniging wil beschikken over een gezonde financiële basis en een structuur 
die de club in staat stelt om aan haar verplichtingen te voldoen en haar doelstellingen te realiseren. 
Dit dient te geschieden in een omgeving waarbinnen financiële taken en verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn, registratie van uitgaven en inkomsten middels procedures zijn beschreven, een 
deugdelijke administratie wordt gevoerd, controle plaatsvindt op het uitgevoerde beleid en 
financiële verantwoording wordt afgelegd aan de leden. De vereniging beoogt te  
 
werken met een realistische, financiële (meerjarige) begroting die structureel in evenwicht is. 
Hoewel de vereniging de financiën onder controle heeft, zullen de financiële procedures periodiek 
worden geëvalueerd.   
Resultaat: Een positief financieel jaar en een sluitende begroting 



 
 
Commissie Sportiviteit en respect 
Voor het behouden of zelfs vergroten van plezier in voetbal is het belangrijk dat we bepaalde regels 
afspreken en ons daar allemaal aan houden. Respectvol omgaan met elkaar moet daarbij de basis zijn 
waar alles op rust. Het bestuur heeft daarom besloten een traject in te gaan waarbij we die regels 
vastleggen, aan iedereen zichtbaar maken en duidelijk maken dat we het niet toestaan als mensen 
zich niet aan die afspraken houden. Dit heet het zogenaamde Normen- en Waardenstatuut. Het 
statuut is een verzameling regels en afspraken waaraan iedereen zich hoort te houden. Tevens wordt 
hierin de werkwijze van de commissie “Sportiviteit en Respect” vastgelegd. Middels deze leidraad en 
een jaarlijks op te stellen actieplan moet de commissie een goed verenigingsklimaat bevorderen. 
Resultaat: Geen wijzigingen.  
 
Bestuursreglement toekenning onderscheiding 
De statuten en het huishoudelijk reglement bieden daar waar het gaat om de procedure die leidt tot 
benoeming van leden van verdienste en ereleden voldoende houvast, maar geven geen richtlijnen 
aan de hand van welke criteria het bestuur moet besluiten een lid al dan niet voor te dragen. 
Vandaar dat een aanvulling ten aanzien van criteria noodzakelijk is en er criteria zijn opgesteld. 
Resultaat: Geen wijzigingen. 
 
Bestuursreglement grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie 
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels 
voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De 
regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en 
ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De 
vereniging onderschrijft ook deze regels van harte.  
Resultaat: Geen wijzigingen. 
 
Bestuursreglement Alcohol in de kantine 
Vanuit de gemeente zijn wij gehouden aan wetgeving. Eén daarvan is de drank- en horecawet. De 
vereniging dient op basis van artikel 9 van de drank- en horecawet te beschikken over een 
bestuursreglement ‘Alcohol in kantine’. Het bestuursreglement bevat regels, die als doel het 
waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de kantine hebben. In het 
bestuursreglement zijn tevens para- commerciële bepalingen opgenomen, die tot doel hebben 
ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. 
Resultaat: Geen wijzigingen. 
 
Huisregels 
Naar aanleiding van het bestuursreglement Alcohol in de kantine, regelgeving vanuit KNVB en V & AV 
Hazerswoudse Boys zijn we genoodzaakt om onze huisregels aan te scherpen. Deze huisregels zijn er 
niet om de leden te pesten maar om boetes en uitsluitingen te voorkomen. Indien u zich niet houdt 
aan deze geldende regels is het bestuur bevoegd u te (laten) verwijderen van onze accommodatie.  
Resultaat: Geen wijzigingen. 
 
Communicatie 
Alle leden moeten goed, tijdig en volledig geïnformeerd worden over wat er binnen de vereniging 
speelt, welke activiteiten (gaan) plaatsvinden, wat van mensen verwacht wordt en wat men van de 
vereniging mag verwachten.  
Daarnaast moet er eenheid zijn in alle communicatie-uitingen: volgens de huisstijl van de vereniging. 
Eenheid in de verschillende communicatie-uitingen vergroot de herkenbaarheid bij de doelgroepen 
van de vereniging en dus ook de effectiviteit van het contact met de verschillende doelgroepen.  



Resultaat: Over de vormgeving van de Sportvriend en Presentatiegids wordt binnen het bestuur nog 
overlegd. 
 
Calamiteiten- en ontruimingsplan 
Dit plan regelt het optreden van de organisatie bij incidenten/calamiteiten en ontruiming die zijn 
gerelateerd aan de vereniging en die zich kunnen voordoen op de accommodatie. 
In het calamiteiten- en ontruimingsplan zijn voor een aantal verschillende incidenten/calamiteiten de 
te nemen maatregelen opgenomen teneinde de openbare orde, gezondheid en veiligheid van alle 
aanwezigen tijdens dit evenement te waarborgen en eventuele wanordelijkheden zo goed als 
mogelijk te bestrijden. Hierdoor kan bij een eventueel incident/calamiteit steeds doeltreffend 
worden gehandeld.  
Resultaat: Geen wijzigingen. 
 
Sponsorcommissie 
In de loop der jaren hebben wij een stabiel en krachtig sponsorklimaat vast kunnen leggen met 
daarin bedrijven en organisaties die Hazerswoudse Boys een warm hart toedragen. Sponsoren die 
begrijpen dat een sportgemeenschap als de onze de middelen erg hard nodig heeft. Door de 
sponsorbijdragen is de vereniging enerzijds in staat de contributie betaalbaar te houden en veel 
(neven) activiteiten voor de enthousiaste leden te organiseren. Daarnaast kunnen we op deze manier 
iedereen in Hazerswoude en omgeving die in voetbal geïnteresseerd is, laten genieten van deze sport 
in verenigingsverband.  
Resultaat: Het sponsorbestand is redelijk op peil gebleven. 
 
Nieuw en Anders 
Er hebben inmiddels een aantal gesprekken met de wethouder sport plaatsgevonden. 
Deze gesprekken verlopen constructief maar de besluitvorming verloopt traag. 
Resultaat: Geen wijzigingen. 
 
 
 
Commissie Cultuur en Maatschappij 
Met ingang van het seizoen 2017/2018 zal de commissie ‘Clubcultuur & Maatschappij aan de slag 
gaan om de vereniging voor iedereen leuk en toegankelijk te maken. Zo zal de commissie zich onder 
andere gaan richten op activiteiten om de sfeer binnen de vereniging te verbeteren, worden er 
activiteiten georganiseerd voor doelgroepen die nog niet veel bij Hazerswoudse Boys komen en zal 
de vereniging meer actief zijn op maatschappelijk vlak en zich dan ook meer laten gelden in het dorp. 
 
Om Hazerswoudse Boys en Hazerswoude-Dorp in het algemeen zoveel mogelijk vooruit te helpen 
zullen de taken worden waargenomen door vijf enthousiaste en werklustige personen: Esther 
Paardekooper, Carola van Dorp, Niels Kraan, Joost Rotteveel en Patrick van der Reest. 
Resultaat: De commissie is opgestart. 
 
Jubileumcommissie Hazerswoudse Boys 75 jaar 
Deze commissie is opgericht vanwege het 75 jarig bestaan van onze vereniging. De commissie zal 
gedurende het seizoen 2017-2018 een aantal activiteiten organiseren waarin het thema 75 jarig 
bestaan veelvuldig zal voorkomen. De commissie is bemenst met Dineke Amsing, Brenda van Zanten, 
Bert Bogerman, Max Bogerman, Rens van Nierop, Bart Sol en Ton van Veen. 
Resultaat: De commissie is opgestart. 
 
Kledinglijn 
Norbert Oosterhout namens SPORT 2000 Zoetermeer en Peter Versteeg namens Hazerswoudse Boys 
hebben hun handtekening gezet onder een overeenkomst voor een nieuwe kledinglijn van maar 



liefst 6 jaar. Sport 2000 Bakker zal in deze periode de nieuwe kledingleverancier van de Boys worden. 
Met de overstap naar Adidas en nu de overstap naar SPORT 2000 Bakker hoopt de vereniging weer 
een nieuwe stap te zetten en is het nu wachten op de bekendmaking van de nieuwe tenues op 
zaterdag 9 september (opening lustrumjaar)  
Resultaat: Het contract is getekend. 
 
Vaststellen en wijzigen 
Het bestuur heeft het verslag van de secretaris vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de 
Algemene Ledenvergadering van de vereniging.  
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 12 oktober 2017. 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 
 
 
De secretaris:       De voorzitter: 
Marja van Nierop      Peter Versteeg 
 
 

 

Jaarverslag Technische Zaken en Evaluatie seizoen 2016-2017 

1e elftal 

Alle spelers van het 1e elftal spraken na de degradatie van vorig jaar af vol voor promotie te gaan en dat 
het seizoen niet geslaagd zou zijn wanneer ze niet zouden promoveren. Het team stond vrijwel het 
gehele seizoen bij de bovenste 3 plaatsen zonder dat er echt goed werd gevoetbald. De 1e periode 
leverde op een haar na een periodetitel op maar deze werd uiteindelijk een prooi voor de latere 
ongenaakbare kampioen Oudewater. Omdat het team daarna steeds wisselvalliger ging spelen, zat het 
behalen van een periode er niet in maar was plaatsing voor de nacompetitie via de 2e plaats op de 
ranglijst nog wel mogelijk. Maar door een verliespartij tegen laagvlieger Moerkapelle werd ook dat niet 
gehaald zodat het seizoen met lege handen werd beëindigd op een 3e plaats.  
Voor hoofdtrainer Manfred van den Bosch was dit zijn laatste seizoen bij Hazerswoudse Boys. Hij merkte 
na de winterstop op dat het team gelaten en plichtmatig speelde en sprak toen al de angst uit dat het 
seizoen als een nachtkaar uit zou gaan. Helaas kreeg hij de groep niet wakker geschud en bleek zijn 
angst bewaarheid. 
Afgelopen seizoen was Robert Swart assistent trainer bij het 1e. Hij vulde hiermee een gat op dat was 
ontstaan omdat Dick Smits vanwege gezondheidsproblemen een stapje terug moest doen. 

2e elftal 

Het 2e elftal was dit seizoen te zwak voor de klasse waarin het speelde. Omdat er niet genoeg spelers te 
vinden waren die selectie wilden spelen en 2x trainen is de verplichte 2e training komen te vervallen. 
Door inspanning van Aad van Elswijk en Bart Sol zijn er nog enkele personen bereid gevonden om toch 
in het 2e te komen spelen zodat er uiteindelijk toch nog een redelijk aantal spelers beschikbaar was. In 
de competitie wist het team slechts 1 wedstrijd te winnen en eindigde daarmee op de laatste plaats. De 
trainingen werden om beurten verzorgd door Erik van Tol, Marco Zaal en Martin van Soest. 



Lagere senioren 

Het 3e elftal draaide een redelijk seizoen in een leuke competitie met een 6e plaats als resultaat.  
Het 4e kende een prima seizoen en was dichtbij het kampioenschap. Het kampioenschap leek een week 
voor hun laatste wedstrijd bijna al niet meer te kunnen ontgaan omdat de grote concurrent haar laatste 
wedstrijd had verloren. Helaas bleek er een fout gemaakt bij het doorgeven van de stand want de 
concurrent had wel gewonnen. Alleen wanneer het 4e hun laatste wedstrijd zou winnen, zou er via een 
beslissingswedstrijd het kampioenschap nog kunnen worden binnengehaald. Helaas ging de laatste 
wedstrijd verloren en restte slechts de 2e plaats.  
Het 5e was dit jaar ingedeeld in de laagste klasse en dat paste een stuk beter bij hun niveau dan de 
klasse een jaar eerder met uiteindelijk een 7e plaats als resultaat. 
Het 6e kwam uit in dezelfde competitie als het 5e. Het team wist via 3 overwinningen de laatste plek te 
ontlopen en nestelde zich op de voorlaatste plaats. 
Bij de veteranen was er veel consternatie voorafgaand aan het seizoen i.v.m.  de indeling in de Haagse 
kant. Uiteindelijk bleek de angst voor de Haagse tegenstanders in veel gevallen ongegrond en werd er 
een redelijk seizoen gespeeld met een 9e plaats als resultaat. 
Seizoen 2017-2018 

Selectie 

1e 
Er is een nieuwe hoofdtrainer aangetrokken: Edwin de Bruin. Hij krijgt de taak om het elftal weer met 
nieuw elan te laten voetballen. 
Robert Swart zal net als vorig seizoen de functie van assistent op zich nemen. 
Dick Smits zijn gezondheid gaat weer de goede kant op. Hij geeft aan dat als dit doorzet hij op de 
donderdagavonden weer zal aansluiten bij de trainingen van de selectie in zijn functie als assistent / 
coördinator. 
Verder blijft Peter Rotteveel de combinatie leider/assistent scheidsrechter vervullen. 
 
2e  
Omdat het 2e dit seizoen weer een volwaardig selectie elftal wordt, komt er ook een nieuwe trainer voor 
de groep: Erik van tol. Erik zal ook bij de wedstrijden zijn maar de coaching tijdens de wedstrijden zal 
worden verzorgd door Aad van Elswijk. Pam Hendriksen blijft leider van het team. 
 
Keeperstrainer 
Afgelopen seizoen is Leo Massar aangetrokken als keeperstrainer ( zowel selectiekeepers als 
jeugdkeepers ). Leo heeft aangegeven met veel plezier te werken bij de Boys en hier graag mee door te 
gaan. 
 
Verzorging 
De verzorging is ook volgend seizoen in handen van Jolande Verdonk en Jurian Gerritsen. Voor de 
donderdagavonden wordt nog gezocht naar een 3e persoon omdat Jolande vanwege verandering van 
werk dit niet meer kan doen. 

Lagere senioren 

Bij het 6e heeft meer dan de helft van de spelers besloten om te stoppen omdat ze met enkele spelers 
niet meer willen samenspelen. Omdat er door opzeggingen bij de jeugd de groep spelers van JO19 te 
groot is voor 1 team maar te klein voor 2 teams is besloten om 8 JO19 spelers bij het 6e in te delen zodat 
zij weer een volledig team hebben. 
Er is dit seizoen een verzoek ingediend voor vrijwel alle lagere seniorenteams om in regio Gouda te 
worden ingedeeld omdat dit als prettigste regio wordt ervaren. 
 



Planning seizoen 2017-2018 

 

   Functie 2  2016-2017    2017-2018 

HHoofdtrainer MManfred van den Bosch    Edwin de Bruin 
     Asssistent trainer     Robert Swart R    Robert Swart 
TrTrainer B-selectie E   Erik van Tol E     Erik van Tol 
      Marco Zaal  
      Martin van Soest  
T  Technisch coördinator selectie  Di Dick Smits  Di  Dick Smits  
     Keeperstrainer L   Leo Massar L    Leo Massar 
Le  Leider 1e       Peter Rotteveel P   Peter Rotteveel 
  L  Leider 2e  P   Pam Hendriksen P   Pam Hendriksen 
     Coach 2e      Aad van Elswijk A   Aad van Elswijk 
     Grensrechter      Peter Rotteveel P   Peter Rotteveel 
      Verrzorging      Jolande Verdonk      Jolande Verdonk 
      Jurian Gerritsen      Jurian Gerritsen 
     Wedstijdsecretaris selectie     Marcel de Jong      Marcel de Jong 
      Coördinator lagere senioren     Jeroen van Leijden      Jeroen van Leijden 

Doelstelling 

Selectie 
Voor het 1e geldt dat de wil om te winnen terug moet komen en dat het plichtmatige moet verdwijnen. 
Vanwege de jonge spelers die doorkomen vanuit JO19 zal er wellicht wat frisheid in de ploeg ontstaan. 
Voor het 2e is het zaak om weer verzorgd voetbal te gaan spelen en met plezier te gaan voetballen in 
een klasse lager dan afgelopen seizoen. Het zal hierin met name gaan om spelers te laten rijpen voor het 
1e. 
 
Dit moet uiteindelijk leiden tot de volgende prestaties : 
1e elftal 
- Promotie naar 3e klasse 
- Lange termijn : stabiele 3e-klasser worden (linkerrijtje) 
2e elftal 
- Gat met 1e elftal zo klein mogelijk zien te krijgen 
 
Lagere senioren 
Er zal moeten worden getracht om iedereen zoveel mogelijk aan spelen te laten komen en om de teams 
zo goed mogelijk te bemannen. Het is het doel om de communicatie verder te verbeteren zodat niet 
ergens teams zeuren over te veel spelers terwijl ergens anders een team wedstrijden moet afzeggen 
i.v.m. een tekort. 
 

Jaarverslag van de jeugdcommissie seizoen 2016-2017. 
 
Samenstelling van de jeugdcommissie:   
Marko Roeloffs   Voorzitter (DB)  
Joop de Gelder   Technisch coördinator (DB)  
Rene van Tol    Secretaris (DB)  
Frank Paap     Technisch jeugd coördinator 
Gerard van Driel   Technisch jeugd coördinator 
Esther Paardekooper  Coördinator Jo11/Jo9/Jo7/Hummels  



Brenda v Zanten   Dames/meisjes  
Jeroen van de Werken  Scheidsrechters/Ondersteunend  
  
Jeugd coördinatoren:   
JO19 -junioren   Rene v Tol  
JO17 / JO15-junioren  Joop de Gelder  
JO13-junioren   Marko Roeloffs  
JO11-pupillen   Esther Paardekooper  
JO9 / JO7-pupillen  Esther Paardekooper  
Hummels           Esther Paardekooper  
  
In het seizoen 2016-2017 hebben de volgende teams hun wedstrijden gespeeld:  
Jo19-1, Jo19-2  
Jo17-1 
Jo15-1, J015-2, Jo15-3 
Jo13-1, Jo13-2, Jo13-3G 
Jo11-1, Jo11-2, Jo11-3 
Jo9-1, Jo9-2, Jo9-3, Jo9-4 
Jo7-1 
Hummels 
VR1, Mo17-1, Mo15-1, Rose team  
  
Evenementen:  

 Jeugdvoetbaldriedaagse.  

 Sinterklaasfeest door Linda Timmermans en Petra Lourier.  

 Kerststerrenactie door JO15 en MO17 met prima resultaat.  

 De grote Clubactie met zeer goed resultaat. (1024 loten verkocht)  

 Kerstzaalvoetbal voor alle jeugdteams in de Landvliethal.  

 Deelname JO19 en JO17 aan (Kerst) zaalvoetbaltoernooi Koudekerk.  

 Deelname aan Heitinga toernooi door JO11-2 en JO11-3.  

 JO19 en JO17 buitenland weekend als afsluiting, Poperinge Trophy in België.  

 4x4 toernooi op Koningsdag onder regie van Joop de Gelder.  

 Schoolvoetbaltoernooi op onze accommodatie, zeer geslaagd. 

 JO15-1 buitenland weekend als afsluiting, Oldenburg Cup in Duitsland 

 Uit en thuistoernooien voor alle jeugd georganiseerd.  
  
Scheidsrechters:  

 1 gezamenlijke overleg avond georganiseerd 

 Het is gelukt om het hele seizoen voor alle wedstrijden een scheidsrechter gehad te 
hebben. 

 
Doelen voor volgend seizoen: 

 Nieuwe instroom van (pupillen-)scheidsrechters vanuit JO15 en JO13 stimuleren. 

 Organiseren van scheidsrechters cursus en spelleider cursus 

 Maken van beleidsplan voor scheidsrechters. 
  

 Acties door jeugdcommissie:   
 Aanvraag VOG voor alle jeugd gerelateerde kader i.s.m. hoofdbestuur.  
 Ouder informatie avond aan begin seizoen voor alle lettergroepen.  
 Sportquiz georganiseerd  
 Elke thuiswedstrijd van het eerste een pupil van de week.  



 Maatschappelijke stages door 8 jeugdspelers.    
 Evaluatie gesprekken met alle trainers jeugd in dec/jan gehouden.  
 Nieuwe JO19 en JO13 trainer aangenomen voor het seizoen 2017/2018.  
 In goed overleg afscheid genomen van Michael Sip voor het seizoen 17/18.  

 
Meisjes/dames:  
Het seizoen 2016-2017 kwamen er 4 meisjes/dames teams uit in de competitie.  
VR1 heeft het voor het tweede jaar onder Dave van der Zwet fantastisch gedaan en is ongeslagen 
kampioen geworden en komt volgend seizoen uit in de 4e klasse. Met de nodige versterking van 
Bernardus en Floreant hopen ze volgend jaar een mooie plek in de 4e klasse in te kunnen nemen. 
Daarnaast kwamen MO17 en MO15 als elftal uit en de JO13 in de gemengde 7-tal competitie. 
Keepsters hebben met volle tevredenheid deelgenomen aan de keeperstrainingen via Leo Massar.  
 
Naast het goed bezochte kerstzaalvoetbaltoernooi zijn er dit jaar verder geen activiteiten 
georganiseerd. Voor komend jaar hoopt Brenda van Zanten ondersteund te worden door Lisanne 
Schuddebeurs, waardoor we de activiteiten weer verder uit kunnen bouwen en het meisjes- en 
damesvoetbal op een nog hoger niveau te krijgen. Een groot aantal activiteiten worden gekoppeld 
aan het 75-jarig bestaan, maar hebben tevens het doel tot werving en behoud. 

 
Niveau en prestaties:  
  

 VR1, JO15-1, JO13-1, JO11-1, JO9-1, JO9-2, JO9-4 kampioen!  
 Stolpklassement gewonnen door de JO11-1 
 Klassering jeugdteams : JO19-1 ( 7e), JO19-2 (8e), JO17-1(3e), JO15-1 (1e), JO15-2 

(2e), JO15-3 (2e), JO13-1 (1e), JO13-2 (10e), JO13-3G (9e), JO11-1 (1e), JO11-2 (9e), 
JO11-3 (7e), JO9-1 (1e), JO9-2 (1e), JO9-3 (6e), JO9-4 (1e), VR1 (1e), MO17 (7e), 
MO15 ( 2e) 

 
Overig:  
  

 Deelname aan jeugdvergadering door commissie S&R  

 Overleg opgestart met Avanti en Tehado over samenwerking en ledenwerving 

 Samenwerking met zwembad de Hazelaar bij organisatie triatlon 

 
Overleg en communicatie:  
De volgende overleggen hebben op regelmatige basis plaatsgevonden;   

 Jeugd coördinatoren overleg. 
 Verschillende presentaties gegeven aan alle ouders lettergroepen bij aftrap seizoen 

ter informatie.  
 Diverse malen jeugdcommissie overleg  
 Diverse trainers/leiders avonden gehouden.  
 Hoofdbestuur, altijd een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie aanwezig.  
 Sportvriend; regelmatig overzicht alle jeugdprestaties en lopende zaken.  
 Meerdere KNVB bijeenkomsten bezocht 
 AZ trainersseminar bezocht 

  
Doelen seizoen 16/17:   

 Herinvoeren regio-overleg (Niet tot stand gekomen)  
 Juist inzetten van respect en sportiviteit commissie (Procedure is nu duidelijk)  
 Spelregelbewijs borgen  
 Juist in laten vullen/gebruiken van speler volgsysteem (Blijven stimuleren)  



 Behouden en werven van jeugdleden, zowel jongens als meisjes.   
 Behouden en werven van jeugdkader, tevens aanbieden van 

scholingsmogelijkheden.   
 Jeugdplan/beleid verbeteren/afmaken en uitvoeren.  
 Taken/bevoegdheden van kader duidelijk omschrijven.  
 Betere communicatie via communicatie plan. (i.s.m. hoofdbestuur, blijft staan)  
 VOG verklaring voor alle leiders/trainers.  

 
Doelen seizoen 17/18:   

 Jeugdvoorzitter vinden. 
 Evenementen commissie opstarten. (i.s.m. hoofdbestuur)  
 VOG verklaringen voor 100% binnen hebben.  
 Verbeteren opbrengst Grote Club Actie.  
 Spelregelbewijs borgen.  
 Bereidwilligheid regio-overleg onderzoeken.  
 Behouden en werven van jeugdleden, zowel jongens als meisjes.   
 Behouden en werven van jeugdkader, tevens aanbieden van 

scholingsmogelijkheden.   
 Stimuleren gebruik speler volgsysteem  
 Ondersteunen leiders/trainers (door nieuwe technisch coördinator)  
 Introductie nieuwe wedstrijdvormen pupillen  

 
 

Jaarverslag sponsorcommissie 

Op dit moment hebben we 46 reclame borden langs het hoofdveld staan, de doelstelling is om er 

volgend jaar 50 te hebben. 

We hebben 21 van de 24 teams in gesponsorde kleding lopen dit seizoen .Dit zijn allemaal nieuwe 

contracten een paar voor drie jaar en de meeste voor 6 jaar. De doelstelling is volgend jaar alle teams 

in gesponsorde kleding. 

We hebben op dit moment geen vlag sponsor meer, de doelstelling is er twee bij voor komend 

seizoen. 

Advertenties in ons digitale clubblad is stabiel , wordt op dit moment geen actie op ondernomen. 

We hebben twee adverteerders op de site zijn op zoek naar nog twee adverteerders daar. 

Ook gaan we meer actief zoeken naar sponsoren op de lichtkrant in de kantine, ook al worden hier 

alle sponsors al vermeld. 

 

Namens  de sponsorcommissie, 

Rens van Nierop 

 

 Jaarverslag Accommodatie Commissie. 

In de zomer als het voetbalseizoen voorbij is, gaat zoals gebruikelijk, het groot onderhoud weer 

beginnen, de doelen worden weggehaald, velden worden belucht, de doelgebieden en andere kale 

plekken worden aangevuld met dress grond en ingezaaid,  bemesting wordt aangebracht. ( dit soort 

grote onderhoudswerkzaamheden wordt al jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd door Fa. Van 

der Meer. 



Intussen moet er door onze Commissie gemaaid worden ,geschoffeld rondom de velden , de heggen 

moeten worden gesnoeid, het kunstgrasveld moet regelmatig worden aangevuld met rubber korrels 

en moet worden geborsteld. etc. We moeten de mollen van het veld  zien te houden , anders 

vernielen ze de grasmat voordat er een voetbal op gerold heeft. 

Voor het nieuwe seizoen moet de belijning weer op veld 1 en 3 worden aangebracht, de doelen 

worden herplaatst. De reclameborden meten weer schoongemaakt worden, waar nodig wordt er 

reparaties verricht aan de  dug-outs en afrastering. 

Ook zijn alle kleedkamers grondig onderhanden genomen met de hoge drukspuit en grondig 

gereinigd, Dit was wel nodig want het schoonmaken van de kleedkamers door de elftallen gaat niet 

altijd even grondig. 

Gedurende het seizoen wordt elke maandagmorgen de kantine schoongemaakt, de prullenbakken 

geleegd etc. Ook de prullenbakken rondom de velden worden regelmatig geleegd.  

Recentelijk is de oude keuken( die bijna 40  jaar heeft dienst gedaan) vervangen, de waterleidingen 

de riolering is omgelegd, het Electra is aangepast, de muren zijn voorzien van nieuw tegelwerk, het 

plafond is vernieuwd, en er is Led verlichting aangebracht, een nieuw RVS aanrechtblok is geplaatst 

alle apparaten zijn nieuw geleverd en ook uitgevoerd in RVS ( Roest Vast Staal) dit alles was mogelijk 

door enkele gulle gevers. Ook het doorgeef loket is vergroot en de snoephoek is aangepast.  

 Jaarverslag Commissie Sportiviteit en Respect Evaluatie en Planning 2016-2017. 

 

Afgelopen seizoen. 

- Ursula Meijer is toegetreden tot de Commissie.  

-Vaantje’ Held van het veld ‘ ontwikkelen en laten maken. 

-Enquete voor scheidsrechters aanpassen  (nu nog op de computer) 

-Frank Paap uitgenodigd en mee laten denken over aanspreken ongewenst gedrag en sportveiligheid. 

-Enquete opstellen Sportveiligheid. 

-Pilot ‘Held van het veld ‘ bij de jo7 

-Logo Sen R komt op nieuwe shirts. 

 

Planning komend seizoen. 

- Verder uitzoeken hoe we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. 

-Pilot ‘Held van het veld’ bij jo9 (door verandering competitie opzet) 

- Scheidsrechters enquete opstarten. 

- Enquete Sportveiligheid  uitzetten. 

Jaarverslag commissie Cultuur & Maatschappij / Toekomstplannen 2016-2017 
 
Alle beschikbare doelgroepen: 

1. Leden 
a. Pupillen 

Kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 13 jaar. 
b. Junioren 

Jongeren in de leeftijdscategorie 14 t/m 19 jaar. 
c. Senioren 



Volwassenen in de leeftijdscategorie 20 t/m 35 jaar. 
d. Veteranen 

Volwassenen in de leeftijdscategorie van 35 t/m 65 jaar. 
e. Niet-spelende leden 

Leden die actief zijn binnen de vereniging als donateur.  
f. (Vrijwilligers) 

Leden die vrijwillig bijdragen aan het verbeteren van de vereniging en uitvoeren van 
taken binnen de vereniging. 

 
2. Niet-leden 

a. Peuters en kleuters 
Kinderen in de leeftijdscategorie 1 t/m 3 jaar. Zijn te bereiken via de kinderopvang. 

b. Kinderen 
Kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Zijn te bereiken via de basisscholen. 

c. Oudere kinderen/jong volwassenen 
Kinderen in de leeftijdscategorie 13 t/m 19 jaar. Zijn te bereiken via de middelbare 
school. 

d. Volwassenen 
Volwassenen in de leeftijdscategorie 20 t/m 65 jaar. Zijn te bereiken via bedrijven, 
uitgaansgelegenheden en andere verenigingen. 

e. Ouderen 
Ouderen in de leeftijdscategorie 65 t/m 90 jaar. Zijn te bereiken via 
welzijnsorganisaties en verzorgingstehuizen. 

f. (Vrijwilligers) 
Niet-leden die vrijwillig bijdragen aan het verbeteren van de vereniging en uitvoeren 
van taken binnen de vereniging. 

Doelstellingen: 
1. Het stimuleren (en verbeteren) van de open sfeer en het warme gevoel binnen de vereniging. 
2. De zichtbaarheid vergroten binnen en buiten het Dorp. 
3. Hazerswoudse Boys is er voor alle mensen in het Dorp. 
 
De commissie Cultuur & Maatschappij stimuleert de sfeer en het gevoel binnen de vereniging door 
middel van activiteiten en/of aanpassingen voor alle soorten leden. Daarnaast richt de commissie 
zich op de zichtbaarheid binnen en buiten het dorp en wil het als vereniging centraal staan in het 
dorp. De hoofdmotor is dat Hazerswoudse Boys van zijn gesloten karakter afgaat en zo toegankelijker 
wordt voor iedereen. 
 
Slogan: 
“Met een gevarieerd programma zorgen wij bij de Boys voor een meer open sfeer en een centrale plek 
in het Dorp.” 
 
Strategische doelen: 

1. Hazerswoudse Boys bereikt binnen 4 jaar elke bovengenoemde doelgroepen op gebied van 
‘niet-leden’ door middel van (vaste) activiteiten, evenementen en belevenissen. 

2. Hazerswoudse Boys bereikt binnen 4 jaar alle bovengenoemde doelgroepen op gebied van 
‘leden’ door middel van (vaste) activiteiten, evenementen en belevenissen. 

3. Hazerswoudse Boys stimuleert de sfeer binnen de vereniging, waardoor het gemiddelde 
cijfer binnen 4 jaar een .. betreft. 

4. De accommodatie van Hazerswoudse Boys wordt binnen 4 jaar met 25% meer in gebruik 
genomen. 

 
Operationele doelen: 



1. Hazerswoudse Boys bereikt binnen één jaar minimaal één van de bovengenoemde 
doelgroepen op gebied van ‘niet-leden’ door middel van (vaste) activiteiten, evenementen 
en/of belevenissen. 

2. Hazerswoudse Boys bereikt binnen één jaar minimaal twee van de bovengenoemde 
doelgroepen op gebied van ‘leden’ door middel van (vaste) activiteiten, evenementen en/of 
belevenissen. 

3. Hazerswoudse Boys stimuleert de sfeer binnen de vereniging, door middel van het 
organiseren/uitvoeren van minimaal drie uitstraling-/sfeeracties. 

4. Hazerswoudse Boys heeft minimaal één vaste (nieuwe) afnemer van de accommodatie. 
 
Activiteiten 2017/2018: 

1. Samenwerking opzetten met Wijdezorg. 
2. Team van de Maand. 
3. Bereikbaarheid parkeergelegenheid verbeteren. 
4. Ideeënbus. 
5. Meidendag. 
6. Sfeer rondom thuiswedstrijden eerste elftal. 

 
Verder zullen wij ons gedurende het seizoen steeds bezighouden met ontwikkelingen op gebied van 
zichtbaarheid (binnen het Dorp), de sfeer en maatschappij. Om het 75-jarig jubileum niet in de weg 
te zitten, zullen er geen ‘grote’ activiteiten binnen de vereniging door ons worden georganiseerd. Wij 
zullen ons in het eerste seizoen vooral bezighouden met kleine activiteiten/acties die bij zullen 
dragen aan de zichtbaarheid, uitstraling en sfeer van de vereniging. Verder zullen wij wel zoveel 
mogelijk maatschappelijke activiteiten die al plaatsvinden verbeteren, alsmede nieuwe doelgroepen 
vinden. 
 

 Jaarverslag Barcommissie 2016-2017. 
 
Wat hebben we allemaal gedaan dit jaar. 
* 2 x Een quiz avond verzorgd. 
* Kerst inn 
* Nieuwjaars borrel 
* Versieren van de kantine bij verschillende activiteiten 
* Roosters maken voor de bar en keuken diensten. ( met ouders gaat het goed, Af en toe is er niets 
geregeld maar met terugkoppeling naar de leiders is het toch nog iedere keer goed gekomen.) 
* Toernooien en Koningsdag. 
* TTH op 17 juni komt er nog aan. 
* Rabo fietstoer op 25 juni komt er nog aan. 
 
Bij de inkoop kijken we vaak waar de reclames zijn en dan halen we de spullen gewoon in de 
supermarkt. Kan een hoop geld uitgespaard worden. 
We hebben van de Heineken 2 grote Amstel parasols gekregen en hebben daar bij de IKEA 
parasolvoeten voor gehaald. De voeten die we geleverd kregen bij de parasols moesten in het terras 
geplaatst worden en konden dan meer worden verplaatst. We gaan er donderdag nog 1 voet 
proberen bij te halen zodat alle groene parasols die we hebben ook allemaal opgezet kunnen 
worden. 
Er staan lege bierkratten in de container waar het 4e elftal nog een grote amsteltafel van willen gaan 
maken. 
 
Regelmatig komt er nog een certificaat binnen van iemand die de IVA training heeft gedaan. 
 
Map in de kantine moeten we gaan aanpassen omdat er het laatste jaar best wel veel is veranderd. 



Zoals, openhaard, muziek installatie en keuken. ( en dat gaat nu weer veranderen) 
Graag zouden we nog weer een keer nieuwe vrijwilligers shirtjes willen hebben. 
Deze zijn een beetje op en zien er nier meer uit. 
 

 Jaarverslag Bingo seizoen 2016-2017      
 
Deze commissie bestaat uit de initiatiefnemer Josine Rademaker en wordt  bijgestaan door, Anneke 
en Leen Kransse,  Adeline Rademaker,  Elvira Rademaker,  Susan Jansen en Aad Schoemaker . De bar 
wordt bezet door Trudie Schoemaker. En afgelopen seizoen sprong Chantal Lourier ook bij. Er zijn 6 
bingo-avonden gehouden. Het enthousiasme rondom het bingo bij de Boys ligt op gemiddeld 50 
personen. 
De commissie werkt met een budget waarmee zij de noodzakelijke benodigdheden zelfstandig 
kunnen aansturen en leggen daarvoor verantwoording af aan het bestuur. 
Gaan door in 2017-2018  
Start seizoen: 
€ 2711,15 
Ontvangsten over 6 bingo avonden € 4865,00 ,- 
Uitgave prijzen: € 3536,40 
Sponsoring vanuit de bingo 
Oktober 2016  € 1500,- naar Leo van der Pot overgemaakt bijdrage fietsenstalling 
Augustus 2017  € 1500,- naar Leo van der Pot overgemaakt algemene bijdrage samen met Klaverjas 
(overleg gehad met Piet Swart) 
€ 200,- sponsoring koningsdag 
Start saldo nieuw seizoen2017/2018  
€  839,75  
 

Jaarverslag klaverjassen seizoen 2016-2017. 
  
In het nieuwe seizoen zijn er opnieuw 9 speelavonden geweest. 
De sfeer is hetzelfde gebleven, dus uitermate gezellig met  een gemiddelde  van 32 kaarters 
en totaal van 49 verschillende kaarters. 
Dit is gelijk aan vorig seizoen ,dus gewoon doorgaan met zijn allen. 
De nieuwe groep bestaat uit ;Aad Schoemaker ,Aria Kastelein, Marca  van Winsum en Piet 
Swart. 
De barmedewerkers zijn onder leiding van Trudy Schoenmaker . 
De competitie is dit jaar gewonnen door Cees van de Neut, 2de Jaap Jongkind en 3de  Ineke 
Kraan. Op de voet gevolgd door 3 toppers te weten ;Henk Verwaal ( wie kent hem niet) , Aad 
en broer Bas Slappendel  
Wij hebben afgelopen seizoen 1x kaartavond gewisseld i.v.m. de  quiz  onder leiding van 
Marco Roelofs. 
  
A.S seizoen hebben we weer 9 avonden ,allemaal op de vrijdagavond. 
Aanvang 20.00 uur .Kantine open vanaf 19.30 uur. 
15 september ,13 oktober, 3 november en 8 december 2017, 12 januari, 9 februari.16 
maart,13 april en 11 mei 2018.  
Wij gaan ervan uit dat u allemaal weer komt en familie en vrienden mee probeert te nemen.  
Tevens kunt u op de site van de Haz.Boys  in de Agenda kijken wanneer u het niet meer zeker weet.  
Mijn E-mail adres is gewijzigd in:   pbswart@t- mobilethuis.nl. 
Namens de klaverjascommissie 
Piet Swart. 



 

Jaarverslag  kerstbomen en kerststerren 2016. 

Het gedeelte van de kerststerren is in handen van René van Tol. Er is een verhaal bij de jeugdafdeling. 

Jaarlijks worden de kerstbomen ingekocht in Rijnsburg en bij Rens van Nierop en verkocht  in het 

Dorp en aan de Rijndijk. 

Dit jaar waren het er iets minder in aantal maar er was een uitgebreider aanbod. 

De bomen werden van een prijs voorzien en naar de verkooppunten gebracht op vooraf geregelde 

datums die staan in de Groene Hartkoerier, de voetbalsite en de sportvriend. 

’s Middags worden de bomen thuis bezorgd en de rest wordt weer mee naar huis genomen. 

Dit jaar stonden we ‘s avonds bij het Kerst happen en stappen. 

Met behulp van veel vrijwilligers en veel manuren was ’t weer een goede actie. 

Leo van de Pot weet ’t eindtotaalbedrag van de actie. 

In 2017 gaan we weer mooie bomen aan de vrouw/man brengen. 

Vriendelijke groeten, 

Marien Gordijn. 

Jaarverslag Sportvriend 2016 – 2017 
 
Overzicht 
De Sportvriend is vorig jaar zoals gepland 6x verschenen. De samenstelling werd verzorgd door 
Impressio en de samenwerking daarmee is prima. De Sportvriend verscheen afgelopen seizoen 
uitsluitend digitaal via de site zodat er geen drukkosten meer worden gemaakt. Om nieuwe uitgaven 
van de Sportvriend meer onder de aandacht te brengen van de leden zullen alle geregistreerde leden 
een email met de link naar de Sportvriend krijgen bij het verschijnen van een nieuwe editie. Vrijwel 
alle uitgaven waren redelijk tot goed gevuld omdat de aanlevering van kopij (naast een aantal vaste 
items) afgelopen jaar redelijk was. Vooral de kampioensuitgave is goed ontvangen. 
Doel 
Ook in het seizoen 2017-2018 zal de Sportvriend in zijn huidige vorm verschijnen en uitsluitend 
digitaal beschikbaar worden gesteld. De leden zullen een notificatie via email krijgen van het 
verschijnen van een nieuwe uitgave. Er zal in ieder geval weer een presentatiegids worden 
samengesteld die opnieuw digitaal beschikbaar wordt gesteld via de website. Er zal een beperkte 
oplage worden gedrukt voor representatie. 
Planning 
Half september wordt de teamfoto genomen van de selectie en het is de bedoeling dat de 
presentatiegids daarna vrijwel direct beschikbaar komt. De overige voorlopige inleverdata voor de 
Sportvriend zijn: 
1. vrijdag 27 oktober 2017/2. vrijdag 8 december 2017/3. vrijdag 2 februari 2018/4. vrijdag 9 maart 
2018/5. vrijdag 4 mei 2018/6. vrijdag 15 juni 2018 
 

Jaarverslag  Koningsdagcommissie 2017 
 
Mark Kransse :Penningmeester 
Patrick van der Reest :Secretaris 
Raymond Plateel 
Esther Paardekooper: Voorzitter 
Per 2016 is er een nieuwe commissie gevormd die de Koningsdag over gaat nemen. De commissie 
bestaat uit 4 personen met een achterban die op de achtergrond mee helpt op de dag zelf, met het 
bedenken van nieuwe items en het maken van onderdelen. 
In de ochtend werd traditiegetrouw het 4x4 toernooi van de F, E, D en C gespeeld. Net zoals de 



afgelopen jaren op het laatste moment de inschrijvingen. In totaal zo’n 70 deelnemers. Bij de F en de 
E is dit prima verlopen dankzij Joop de Gelder die voor dit jaar de organisatie nog 1x op zich nam. 
Ook veel hulp van de ouders die de kinderen begeleiden. Bij de D en C is dit ook prima verlopen, 
maar we merkte wel dat deze jongens/meisjes toe zijn aan wat anders. Dit gaan wij volgend jaar ook 
anders aanpakken en voor deze leeftijdscategorie een andere activiteit verzinnen. 
In de middag de spelletjes voor de kleine jeugd. Doordat het Dorpshuis een vrijmarkt organiseerde 
en wij als commissie een tijd hadden neergezet in de flyer liep dit in eerste instantie niet zo hard. 
Achteraf hebben er toch nog rond de 60 kinderen. Dit zullen we volgend jaar anders gaan doen en 
de spelletjes ook uitbreiden en nieuwe introduceren. Er is daardoor wel genoeg aan prijsjes over, 
zodat we volgend jaar niet zo veel hoeven te kopen. 
NIEUW: Ton knuppelen geïntroduceerd en dit is een leuke nieuwe aanwinst voor de Koningsdag. 
Zowel voor vrouwen als mannen en met een geldprijs. Van de tonnen heeft Mark nu een staan tafel 
gemaakt die we kunnen verkopen zodat we de tonnen terug verdienen. 
Na het ton knuppelen hebben we het rad van fortuin gedaan. Vele leuke prijzen en heel veel lokale 
sponsors. Dit liep erg goed, maar ook hier wat verbeter puntjes zoals de verkoop van de lootjes en 
nummer 100 die niet op het rad staat. 
We hebben geen muziek geregeld, maar voor aankomende Koningsdag staat dit al vast. Met een 
band, zanger en Jan de discoman. Dit alles kon de pret niet drukken en voor dit eerste jaar hebben 
we het absoluut niet slecht gedaan. Ruim €3.000, 00 aan omzet. 
We hebben gelijk geëvalueerd en hebben ons zelf net aan een voldoende gegeven, maar zitten vol 
ideeën en gaan volle moed verder met een zeer enthousiast team en een goede back-up. 
Met vriendelijke groet 
Esther Paardekooper 

Jaarverslag Polderloop 2016/2017 

Commissie 
Binnen de Polderloop-commissie zijn er een hoop veranderingen op gang gekomen. In het seizoen 
2015/2016 heeft Robert van Wijk al afscheid genomen van de Polderloop, na het seizoen 2016/2017 
is het de bedoeling dat ook Jan Sol en Ernst-Jan Pels af zullen gaan zwaaien. Afgelopen seizoen is 
voornamelijk een overgangsjaar geweest, waarin Patrick van der Reest (voorzitter), Justin Meijer 
(penningmeester) en Stan van Meurs (secretaris) werden klaargestoomd voor het seizoen 
2017/2018.  
 
Verslag van het afgelopen seizoen 
Het afgelopen seizoen verschenen er gedurende de vier edities in totaal weer zo’n 800 tot 850 lopers 
aan de start. Een mooi aantal dat ook nog eens werd gecombineerd met over het algemeen ook zeer 
goede weersomstandigheden. 
Net zoals voorgaande jaren werd de commissie ook dit jaar weer gesteund door de selectieteams van 
de senioren. Elke zondagmorgen stonden zij weer paraat om bij te dragen aan een succesvolle en 
veilige loop. Als dank hiervoor is ook dit jaar het grootste gedeelte van de opbrengsten uitgetrokken 
voor een teambuildingsweekend voor de selectie. 
 
Plan voor het nieuwe seizoen 
In oktober zullen de voorbereidingen voor de Polderloop 2018 weer van start gaan. De vier data van 
dit jaar moeten nog officieel worden vastgesteld, maar zullen er als volgt uit zien: 
 
Zondag 28 januari 2018 
Zondag 25 februari 2018 
Zondag 25 maart 2018 
Zondag 29 april 2018 
 



Naast de gebruikelijke voorbereiding, heeft de nieuwe commissie zichzelf als doel gesteld om de 
zichtbaarheid van de Polderloop te vergroten. Om dit te realiseren zal er onder andere een logo 
worden ontwikkeld, wordt er een Facebookpagina aangemaakt en zal de organisatie letterlijk in een 
nieuw jasje worden gestoken. 
 
Als gevolg hiervan wordt gehoopt dat er in het jaar 2017/2018 in totaal zo’n 900 deelnemers aan de 
start van de Polderloop zullen verschijnen. 
 
Met vriendelijke groet namens de Polderloopcommissie, 

Patrick van der Reest 

Jaarverslag Gilde der gulle gevers 2016-2017 

Doelstelling en beleid 

Het doel van het Gilde is de gezelligheid en saamhorigheid in de vereniging te vergroten en 

initiatieven financieel te ondersteunen.  

Activiteiten worden door het Gilde nooit voor 100% betaald, zodat de initiatiefnemers zelf ook een 

bijdrage moeten leveren. Jaarlijks wordt een groot bedrag gereserveerd om het bestuur van de 

Hazerswoudse Boys te steunen als er (onverwacht) grote aankopen nodig zijn.  

De bijdrage van de leden van het Gilde is vastgesteld op 50 euro per jaar.  

Het ledenaantal ligt per september rond de 96. 

Het blijkt overigens zeer lastig om van een ieder de contributie te innen. Sommige incasso’s worden 

geweigerd en van andere hebben we het nummer niet meer na de omzetting naar IBAN-nummers. 

Dit zorgt ervoor dat niet alles geïnd wordt.  

Activiteiten seizoen 2016/2017 

Ook dit seizoen is er weer een bijdrage geleverd aan vaste activiteiten als het Sinterklaasfeest en 

verschillende teamuitjes. Zo zijn de A- en B-jeugd naar een toernooi geweest in België gegaan en 

hebben meerdere jeugdteams verschillende uitjes georganiseerd zoals BBQ’s en dagjes/weekendjes 

uit. Het Gilde heeft ook een spaarpotje waar ze elk jaar een bedrag instorten voor grote uitgaven. 

Voor aankomend seizoen gaan we hieruit mee betalen aan nieuwe stoelen en tafelbladen voor in de 

kantine. Hierdoor is de kas momenteel behoorlijk leeg maar dat is ook de bedoeling al hoewel we tot 

de volgende betaling van de contributie in februari weinig ruimte meer hebben om bijdrages te 

doen. 

Wij zijn te bereiken voor bijdragen op het centrale emailadres; gilde@hazerswoudseboys.nl Wanneer 

de aanvraag wordt goedgekeurd wordt de aanvrager gevraagd een stukje te mailen over het verloop 

van de activiteit.  

Conclusie 

Met de gesteunde activiteiten hopen wij als commissie de gezelligheid en saamhorigheid in alle 

geledingen van onze vereniging te hebben gestimuleerd en wij gaan hier volgend seizoen mee door. 

Alle Gulle Gevers bedankt weer voor hun bijdrage. 

Commissie Gilde der Gulle Gevers 

 

Jan Sol, Joop Huisman, Meinte Cok, John Roskam, Barry van der Lip en Edwin van der Poel 

mailto:gilde@hazerswoudseboys.nl

