Verslag
Onderwerp
Datum:
Aanvang
Locatie:

: Algemene Ledenvergadering HC de Hondsrug
: vrijdag 25 juni 2019
: 20.30 – 22.30 uur
: clubhuis HC de Hondsrug

1. Opening en vaststelling agenda
Om 20.37 uur opent de voorzitter de vergadering.
Aanwezig: Arne Brans, Joran Hummel, Michiel en Beijer, Karen Faber, Layla Ben-Zvi,
Aukje Oldekamp, Nina van Doren.
Bestuur: Dennis v/d Veen, Edwin Hageman en Marijke van Daal.
Afmeldingen van Lars Bierlaagh, Rick Perk, Hans Herweijer, Winand Koekoek, Jacob
Staats, Job van Daal en Marieke Werkman.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen.
3. Verslag vorige ALV van 14 februari 2019 (ter goedkeuring/vaststelling)
Ongewijzigd vastgesteld.
4. Terugblik op de afgelopen verenigingsjaren
Nieuwe hoofdtrainer jongste jeugd is gestart (Kaelin Staats). We zijn ook op leeftijd
gaan selecteren. We hebben naar verwachting voor komende jaar een dames 1.
Sportpret heeft veel jongste jeugd opgeleverd, ook nu nog. We zijn gestart met
kabouter hockey, dus voldoende aanwas.
Vervanging van het veld is besproken met de gemeente, want De Zwet moet
vervangen worden, komt een 2e hal bij. Nu is ook de wethouder gewisseld. Er ligt een
toezegging voor een nieuw waterveld en een half veld voor jeugd. Verwachting is dat
eind 2021 er een uitgewerkt plan komt. De extra metahal moet vooral voor de zaal
meer ruimte geven voor trainingen.
Financiële verantwoording volgt in het najaar omdat het boekjaar nog loopt tot en
met 30 juni 2021. We lijken de Corona crisis financieel wel redelijk door te zijn
gekomen, de reservepositie blijft goed, maar is wel geslonken. Nadere informatie en
details volgen in september.
5. Bestuurswisseling
a. Aftreden voorzitter Dennis van der Veen
b. Benoemen tot bestuurslid Dennis van der Veen
c. Hier na ziet het bestuur er als volgt uit:
i. Voorzitter – vacature
ii. Secretaris – vacature
iii. Penningmeester a.i. – Edwin Hageman
iv. Bestuursleden – Marijke van Daal, Dennis van der Veen en 2 vacatures

Voorstel wordt aangenomen door de ledenvergadering.
6. Volgende algemene ledenvergadering vrijdag 17 september 2021
In de aankondiging van deze vergadering was al het volgende opgenomen:
Bij deze ledenvergadering zullen er nieuwe kandidaten voor het bestuur benoemd
moeten worden. Wij treden in principe alle drie af. Nieuwe bestuursleden kunnen
zich bij ons melden, wij zullen ze dan voordragen. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk
27 augustus 2021 melden, zodat we op tijd de voorstellen kunnen publiceren.
Mochten er geen nieuwe kandidaten komen, dan zullen we helaas genoodzaakt zijn
na deze tweede vergadering de vereniging te gaan ontbinden, aangezien we niet
zonder bestuur verder kunnen.
Er wordt een breed gesprek gevoerd over hoe het verder moet. Er worden vele
ideeën besproken. Uiteindelijk wordt het volgende besluit door de ledenvergadering
genomen:
Er wordt één moment georganiseerd voor alle regelcoaches en minimaal 1 extra
ouder per team om er voor te zorgen dat de commissies gevuld en er taken
opgepakt gaan worden. Het is verplicht voor ieder team om er dat moment te zijn
en om minimaal 2 vrijwilligers per team te regelen die taken op gaan pakken
binnen de vereniging. Zo zal ieder team taken geven.
We organiseren dat op zaterdagochtend 28 augustus. Er moeten taken opgepakt
worden, als dat niet wordt gedaan dan is er geen club meer. Voor de kinderen die
meekomen wordt een training/clinic gegeven. De lijst met functies/taken gaan we
ook mee sturen met dit verslag.
7. Rondvraag
• Michiel stelt voor om ook de competitie te starten met een moment om alle
rollen aan iedereen uit te leggen. En hij gaat dat zelf organiseren.
• Aukje stelt voor om de volgende keer een andere opstelling van de algemene
vergadering te kiezen die wat meer voor verbinding zorgt. Dat wordt geregeld.
8. Sluiting
Om 22.23 uur Wordt de vergadering gesloten door Dennis.

