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NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Datum:  Dinsdag 15 oktober 2019, 20.00 uur 
Locatie:  Clubhuis H.S. Kinheim, Pim Mulierlaan 1 
Aanwezig:  70 aanwezigen. Bestuur, ereleden, leden van verdienste, actieve leden. 
Afwezig: Colin Longhurst, Hans van Driel Krol, Henk Biesbrouck, Karin Stokman, Liv 

en Mace Tieman 
 

Agenda 
1. Opening: Openingswoord door voorzitter Jan Berkhout 

2. Rationale: De aanleiding en onze stip op de horizon 
3. Het onderzoek: De opdracht, de onderzoeksvraag en wie gaat het uitvoeren. 
4. Scenario’s voor groei: De verschillende routes die we tijdens het onderzoek bekijken 

en uitwerken. 
5. Uitgelicht: Samenwerking op teamniveau: Een scenario concreet uitgewerkt dat op 

korte termijn geëffectueerd zou kunnen worden. 
6. Tijdslijn: Een schets van het verloop van het traject inclusief belangrijke mijlpalen. 
7. Onze vraag aan jullie: Groen licht op voorgestelde routes. 

8. Rondvraag: Ruimte voor vragen en zaken die nog benoemd moeten worden. 
9. Sluiting: Afsluiting door voorzitter Jan Berkhout. 
 

1.  Opening 
Jan Berkhout opent de vergadering en heet alle 70 aanwezigen van harte welkom. Een 
bijzonder welkom is er voor ereleden de heer Peter Jager, de heer Willem Oosterhof sr. en 
mevrouw Hennie Oosterhof 
Middels een presentatie hebben Michel Lub en Jörgen Balk de zienswijze gedeeld, een 
update gegeven over de stand van zaken en een tijdslijn inclusief keuzes voorgelegd. 
 
2.  Rationale [verkort]  
De situatie van honk- en softbal in Haarlem biedt kansen. We kennen allebei onze 
uitdagingen op ledenaantallen, sponsoren, vrijwilligers en financiële speelruimte. De tijd om 
te handelen is nu. Door te onderzoeken hoe we samen het kloppend hart voor topsport en 
breedtesport van honk- en softbal in de 023 regio kunnen worden nemen we onze 
verantwoordelijkheid. 
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3.  Het onderzoek 
De besturen van beide verenigingen waren tijdens een gezamenlijke vergadering op 7 
september unaniem over de opdracht. Onderzoek de mogelijkheid tot samenwerking tussen 
kinheim en DSS en kom zo snel mogelijk doch vóór 31 december 2019 met aanbevelingen. 
Het onderzoeksteam bestaat uit Michael Halderman en Bas van der Ham namens DSS en 
Gijs ten Bosch, Jörgen Balk en Michel Lub namens Kinheim. Zij zullen zich buigen over de 
vraag. Op welke wijze worden Kinheim en DSS een krachtig en toekomstgericht ‘kloppend 
hart voor honk- en softbal in de 023 regio’? 
 
4.  Scenario’s voor groei 
We onderzoeken of en hoe we de handen in één kunnen slaan om de ambitie te halen. Met 
de thema’s sportief, kader, vrijwilligers, financieel, juridisch, gemeente, accommodatie en 
identiteit in ons achterhoofd werken we aan 6 verschillende scenario’s. 
 

1 We doen niets 
Beide clubs blijven onafhankelijk van elkaar 
bestaan, er is geen enkele vorm van 
samenwerking. 

4 Samenwerken op de A-lijn 
De A-lijn wordt integraal bekeken en de beste 
spelers van beide clubs worden bij elkaar 
gevoegd om zo het beste team te creëren. 

2 Teams aanvullen waar nodig 
Daar waar te kleine teams ontstaan aan 
beide kanten, worden teams aangevuld. 
Teams blijven afzonderlijk bestaan. 

5 Samenwerken op afdeling 
De honkbal afdeling of de softbal afdeling van 
beide clubs wordt samengevoegd en er 
ontstaat er 1 honkbal of softbal afdeling. 

3 Samenwerken op teamniveau 
Daar waar te kleine teams ontstaan aan 
beide kanten worden teams 
geconsolideerd tot 1 nieuw team en wordt 
als zodanig ingeschreven. 

6 Volledige samenwerking [Fusie] 
Beide clubs worden bij elkaar gevoegd en er 
ontstaat één nieuwe vereniging. 

 
Interactie t i jdens presentat ie 

1 Q: Wat is  de A- l i jn? 

A:  De A- l i jn  is  een verzamelnaam voor a l le 1e teams in een leef t i jdscategor ie.  

2 Q:  Is  de samenwerking of  fusie met de OMNI DSS? 

A:  Nee,  de samenwerking of  eventuele fusie heeft  a l leen betrekking op het  Honkbal  
en Softbal  en expl ic iet  n iet  op het  voetbal .  

3 Q:  Hoe z i t  het  met de doorstroom van de jeugd? 

A:  Met de samenwerking of  de fusie gaat  dat  heel  goed.  Een team in de HK, OK en 2 
teams in de 1e k lasse.  Opmerking ui t  zaal :  Ik  snap het  helemaal ,  de jeugd heeft  
nu weer echt  voorui tz ichten om bi j  Kinheim het  hoogste haalbare erui t  te halen.  

4 Q:  Als je n iets doet hoe z i t  het  dan met spelers van de Rabbits Junioren die 
teruggaan naar hun club? 

A:  Die zouden dan in een 1e k lasse team komen, tenzi j  je  samengaat dan kunnen ze 
makkel i jker  doorstromen naar OK of  HK. 
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5.  Uitgelicht: Samenwerking op teamniveau 
Er is toegelicht dat we vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek alvast een 
versnelling willen aanbrengen op het scenario “samenwerken op teamniveau”. De reden van 
deze keuze ligt oa. in de deadlines vanuit de bond.  
Het beoogd resultaat is 1 gecombineerd team in de Hoofdklasse en 1 gecombineerd team 
in de Overgangsklasse dat als kweekvijver/ opleidingsteam dient. 
De grove details van de samenwerking zijn gepresenteerd. We gaan in eerste instantie een 
samenwerking aan voor 1 seizoen, daarna volgt een evaluatie GO/ NO GO moment. 
 

Interactie t i jdens presentat ie  

1 Q:  Waarom wi l  DSS geen Hoofdklasse spelen? 

A:  F inancieel  en bestuur l i jk  n iet  mogel i jk .  

2 Q:  Is  het  a l  of f ic ieel  dat  DSS geen Hoofdklasse gaat  spelen? 

A:  Nee di t  is  nog niet  of f ic ieel .  Maar a ls DSS z ich nu terugtrekt  u i t  de HK dan 
zakken ze naar de Topklasse,  a ls Kinheim en DSS gaan samenwerken dan 
hebben we samen een team in de HK en Overgangsklasse.  

3 Q:  Zowel  Kinheim als DSS hebben op di t  moment geen HK team! Als je tot  de Top 
wi l t  behoren dan moet je spelers gaan halen en daar is  veel  geld voor nodig,  doe 
je di t  n iet  dan heb je geen Topsport  maar Breedtesport .  

A:  Het HK team moet gevormd worden ui t  Kinheim spelers en spelers die weer 
terugkomen. Jochem Koedi jk komt zeker terug.  In het  Bele idsplan staat  dat  de 
basis Kinheim spelers moeten z i jn.  Op 15 november is  de s lu i t ing van de 
overschr i jv ingen.  

4 Q:  HK + OK team, is  er  a l  nagedacht over  coaches,  spelers en f inanciën? 

A:  Er  is  inmiddels door de huidige coaches van Kinheim en DSS een inventar isat ie 
gemaakt m.b.t .  de spelers.  

5 Q:  Zi jn wi j  nu f inancieel  gezond genoeg om HK te spelen? 

A:  Kinheim kan 1 jaar  HK spelen.  

6 Q:  Er  is  veel  weerstand tegen de naam DSS/Kinheim, het  moet Kinheim/DSS z i jn !  

A:  Als Kinheim afgelopen zondag had gewonnen dan zou het  inderdaad Kinheim/ 
DSS z i jn geweest .  Deze combi  is  voor 1 jaar .  Opmerking ui t  zaal :  Laten we over 
het  ver leden heen stappen,  Kinheim is nu 3 jaar  fantast isch bezig,  laten we nu 
doorpakken door een samenwerking aan te gaan en weer HK te spelen.  

7 Q:  Hoe behouden we de ident i te i t  van Kinheim? 

A:  Hier  komt een apart  plan voor maar o.a.  door ons kader,  Michael  Crouwel  is  
gevraagd om het  HK team te coachen,  h i j  za l  d i t  op z i jn manier  doen.  Spelers 
van bui ten zul len al leen komen als ze erbi j  passen.  

8 Q:  Weten we hoeveel  spelers van het  Kinheim team bl i jven? 

A:  De gesprekken gaan nog komen maar vooralsnog bl i jven ze a l lemaal .  
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Interactie t i jdens presentat ie – vervolg  

9 Q:  Al le spelers betalen contr ibut ie,  wat doe je met goede spelers van bui tenaf ,  
kunnen we die betalen en dan bi jvoorbeeld t ra in ing aan de jeugd laten geven? 

A:  De f inancië le s i tuat ie staat  n iet  toe dat  spelers geen contr ibut ie betalen,  dus 
iedereen betaal t  en a ls er  een grote sponsor wordt  gevonden dan kan di t  
heroverwogen worden.  Indien spelers z ich structureel  inzetten voor t ra in ingen,  
kr i jgen ze daarvoor een vergoeding.  

10 Q:  Kan de samenwerking zonder stemming? 

A:  Statutai r  gezien wel  maar we wi l len wel  graag de steun van de leden.  Indien we 
fuseren dan heeft  het  Bestuur wel  toestemming van de ALV nodig.  Een fusie kan 
wel  een jaar  duren.  

11 Q:  Wat kost  het  om HK te spelen? 

A:  We hebben op di t  moment voor HK €  40K en OK €  25K gebudgetteerd. 

12 Q:  Is  er  a l  duidel i jkheid over  de f inancië le s i tuat ie bi j  DSS? 

A:  Hier  hebben we nog geen detai l  inz icht  in,  h ier  komt een speci f ieke afspraak 
voor.  Het  is  de bedoel ing dat  de verhouding 50/50 is .  Al le plannen en afspraken 
moeten nog vastgelegd en ondertekend worden door beide verenigingen.  

 
Interactie t i jdens presentat ie – Algemene opmerkingen  

1 Als speler  houd ik nu de mogel i jkheid om bi j  Kinheim te bl i jven spelen!  

2 Het is  voor 1 jaar  DSS/ Kinheim, di t  moet kunnen. 

3 Door een HK en een OK team te hebben voorkom je de te grote stap die er  voorheen 
tussen de Rookies en HK was. 

4 Goed plan deze samenwerking en de stappen die ons Bestuur maakt .  

 
6.  Tijdsli jn 
Er is focus op de samenwerking op teamniveau voor een hoofdklasse en overgangsklasse 
team ivm deadlines vanuit de bond. De deadline voor het onderzoek is 31/12. Besluiten nav 
de conclusies en aanbevelingen worden half januari voorgelegd in een aparte ALV. Bij de 
eventuele keuze voor volledig samengaan zullen we seizoen 2021 aanhouden als deadline. 

 
Interactie t i jdens presentat ie  

1 Q:  Als 31 december het  onderzoek is  afgerond dan z i jn de t ra in ingen alweer 
begonnen als er  nog besl iss ingen genomen moeten worden!  

A:  Voor de compet i t ie  kan je nog beslu i ten om met meerdere teams een 
samenwerking aan te gaan.  

 

september oktober november december

1/11: Deadline licentie
Hoofdklasse/ Golden league

31/12: Definitief 
onderzoeksrapport

januari ‘20

15/10: Kinheim B-ALV /
Bijeenkomst DSS

01 - ‘21

7/09: “Go” 
Besturen

01/’20: B-ALV 
Kinheim / DSS

7/10: Tactisch overleg 
TC honkbal Kinheim / DSS

15/11: 
Overschrijvingstermijn 

honkbal en softbal

27/01: Deadline 
competitie inschrijvingen

teams informeren +  samenstellen

uitvoeren onderzoek
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7.  Onze vraag aan jul l ie: Groen l icht op voorgestelde routes 
We willen in 2020 uitkomen in de Hoofdklasse en de Overgangsklasse en willen hiertoe een 
samenwerkingsverband op teamniveau (Heren 1 en 2) aangaan. Ook willen we het 
besproken onderzoek vervolgen en 31 december met concrete conclusies en aanbevelingen 
komen. Op beide zaken is unaniem groen licht gegeven. 
 

Interactie t i jdens presentat ie  

1 Q:  Zorg dat  je ru im voor de 15e  wel  duidel i jk  hebt hoe de samenwerking erui t  komt 
te z ien.  Zorg dat  je gedetai l leerde inzage hebt in de f inancië le s i tuat ie bi j  DSS 
en dat  je de teams en de voorwaarden op orde hebt.   

 A:  Het voorste l  is  om op 31 oktober nog een infoavond te houden of  om de 
informat ie in ieder geval  te delen.   

 

8.  Rondvraag 
Erelid Dhr. Wim Oosterhof sr. dankt geëmotioneerd het Bestuur voor het vele werk wat er nu 
verricht wordt en wenst ze sterkte met het vele werk wat er nog gaat komen.  
 

Interactie t i jdens presentat ie  

1 
Q:  Is  er  1 persoon is  die communiceert  met de media? 

A:  Ja,  Michel  Lub is  pr imair  aanspreekpunt.  

2 
Q:  Zi jn er  contacten met andere part i jen zoals:  de KNBSB, de Gemeente,  

Sportsupport  en de St icht ing Topsport  Haar lem? 

A:  Ja die z i jn er .  

3 
Q:  Kunnen we de samenwerking met DSS m.b.t .  de Softbal  versnel len? 

A:  Di t  kan op ieder moment voorafgaand aan de compet i t ie nog gedaan worden.  

4 

Q:  Er  is  nu ook bi j  DSS een bi jeenkomst,  wat wordt  daar gezegd? 

A:  
Hetzel fde a ls nu hier  bi j  ons,  de hele communicat ie naar de leden/ achterban 
van beide verenigingen is  constant  hetzel fde,  Bas v.d.  Ham en Michel  Lub 
hebben hier  cont inue over leg over .  

5 
Q:  Er  is  weinig publ iek bi j  HK wedstr i jden,  kunnen we met Kinheim later  op de 

dag spelen? 

A:  Di t  wordt  helaas niet  toegestaan door de bond,  a l le wedstr i jden in de HK 
dienen te beginnen om 14 uur.  

6 

Q:  Klopt  het  dat  de Gemeente Haar lem €  14K subsidie beschikbaar ste l t? 

A:  
Dat  is  ons niet  bekend,  wat we wel  weten is  dat  de Gemeente subsidie 
beschikbaar kan ste l len voor fuserende verenigingen in het  kader van “f r ict ie 
kosten” zoals tenues.  

 
9.  Sluiting 
Jan Berkhout sluit de vergadering en dank iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en de 
inbreng in deze vergadering. 
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Actiepunten: 
 

Actiepunten  

1 Checken bi j  de bond of  beide verenigingen OK kunnen spelen,  indien het  HK team 
degradeert  en er  en No-Go is om door te gaan.  

2 Bi jeenkomst of  Nieuwsbr ief  31 oktober plannen.  

  

  

 


