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Van het bestuur

Na een bewogen jaar, waarin veel niet kon of mocht, kunnen we als 
vereniging toch met enige tevredenheid terugkijken op wat we wel hebben 
kunnen doen. Zo konden we aan het begin van het seizoen eindelijk weer 
competitiewedstrijden spelen en hebben onze jeugdleden ook na het 
stilleggen van de competitie kunnen genieten van de Voorne Local League.
Hoewel ouders niet aanwezig konden zijn, konden de verrichtingen van de 
kinderen toch (enigszins) gevolgd worden via live stream of wedstrijd 
samenvattingen door middel van ons nieuwe wedstrijd analyse systeem.
Ook de trainingen zijn voor onze jeugdleden steeds door kunnen gaan.
Zelfs Sinterklaas zag nog kans om de club te bezoeken.

Helaas hebben onze volwassen leden door de omstandigheden minder 
hockeyplezier kunnen beleven. Wel trainingen in viertallen, maar helaas 
was trainen of wedstrijden in teamverband na oktober niet meer mogelijk  
Laten we hopen dat dit het komende jaar snel gaat veranderen.

Nog meer dan andere jaren zijn we alle vrijwilligers veel dank verschuldigd 
dat we ondanks alle beperkingen toch weer veel hockeyplezier op de 
velden hebben kunnen beleven. Trainers, coaches, managers, 
scheidsrechters, corona stewards, supervisors, klussers en alle andere 
helpers: heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Nadat ons complex de hele zomer open is gebleven, is het inmiddels 
gesloten tot en met 3 januari, zodat iedereen even op adem kan komen en 
hopelijk fijne feestdagen kan beleven.

Het wedstrijdsecretariaat, HTT en bestuur zijn ondertussen druk bezig om 
ook volgend jaar een alternatief programma te bieden, mocht de 
competitie onverhoopt pas later van start kunnen gaan. Binnenkort 
ontvangen jullie hierover nadere informatie.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021 
toe!

Het bestuur
  

SAVE THE DATE 
MAAND 
Dd evenement 
Dd evenement 
Dd evenement 

 complex is gesloten 
tot 4 januari 2021

Miv 2021 is roken op 
het complex niet 
meer toegestaan

Save the date

30/1 start competitie

2021 Lustrumjaar



Terugblik ALV 30 november

Op 30 november beleefden we als vereniging een primeur 
met een volledige online-ALV. Ondanks het gemak om 
vanuit huis in te loggen en deel te nemen, waren er helaas 
maar 46 (ouders van) leden aanwezig.  
Wellicht zijn vele van jullie het online vergaderen al beu.

Na wat technische aanloop probleempjes kon de 
vergadering van start gaan. 
Naast de (financiële) verantwoording over het afgelopen 
jaar en decharge van het bestuur werd er tevens een 
nieuw bestuurslid welkom geheten: Daan van Boven. 
Hij zal zich met name bezig gaan houden met ledenwerving 
en ledenbehoud. 

De leden hebben tijdens de vergadering tevens ingestemd 
met het voorstel om met ingang van 1 januari 2021 onze 
vereniging volledig rookvrij te maken. Er mag vanaf 
komend jaar dus niet meer op het terrein gerookt worden.
We willen dat onze seniorenteams kunnen worden 
aangemoedigd door jeugdleden en andere kinderen zonder 
dat ze geconfronteerd worden met roken. Ook is er in de 
maatschappij en binnen onze vereniging een toenemende 
mate van draagvlak voor een volledig rookvrije vereniging.
Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede 
voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te 
gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.

Als bestuur onderschrijven we het belang van een rookvrije 
sport generatie.

Voor een volledig verslag van de ALV verwijzen we jullie 
graag naar de bijgevoegde concept notulen.

Terugblik Voorne Local League

Nadat het bericht kwam dat er geen competitie meer 
gespeeld kon worden vanwege de aangescherpte corona 
maatregelen, is het wedstrijdsecretariaat direct gaan kijken 
wat wel mogelijk zou zijn. Een enthousiaste club mensen, 
onder aanvoering van Fabian en Cornelis, hebben in no 
time de Voorne Hockey Local League opgezet. Een interne 
competitie met poules van teams met ongeveer dezelfde 
leeftijd en/of speelsterkte.  Dat klinkt uiteraard eenvoudiger 
dan het is. Helaas is onze club niet zo groot dat we zoveel 
teams hebben om dat ook echt te kunnen realiseren. 
Niettemin is de organisatie er in geslaagd leuke pools te 
formeren, waarbij de teams onderling ook creatief hebben 
meegedacht om het voor iedereen leuk te houden. Zo 
werden teams gemixt, spelers of keepers van andere teams 
om bijstand gevraagd en werden de regels soms wat 
aangepast voor een sterker team. Dit alles om iedereen een 
positieve sportbeleving te geven.
Daarmee is overigens niet gezegd dat er niet fanatiek 
gehockeyd is. Hoewel het bij sommige wedstrijden vooral 
veel lol was, zijn er ook wedstrijden gespeeld op het 
scherpst van de snede. Bij een wedstrijd werd zelfs 
opgemerkt dat het wel leek of ze speelden tegen de 
eeuwige rivaal Spijkenisse.

Deze interne competitie was ook een uitgelezen kans om 
eens wat vaker te oefenen op het nemen van shoot-outs of 
strafballen. Ook die competitie gaf veel plezier en heeft ons 
op dat gebied hopelijk ook weer veel geleerd. 

Voor de E en F jeugd werd afgesloten met een spetterende 
Sinterklaas Hockey-clinic. De warming up was tot in de 
verre omtrek te horen met lekker opzwepende muziek.
Na afloop waren er veel glunderende rode hoofdjes te zien. 
Zeker toen er ook voor iedereen nog wat lekkers klaar lag 
van Sinterklaas. 

In totaal zijn er in de Local League 69 wedstrijden gespeeld 
met 356 doelpunten. En er werden 7 clinics georganiseerd 
onder leiding van Caroline van Nieuwenhuijze.

We hopen vanaf eind januari weer gewoon competitie te 
kunnen gaan spelen. Mocht dat onverhoopt echter nog niet 
kunnen, dan zal er zeker een vervolg komen op de Local 
League, maar dan in in iets andere vorm.

Nogmaals dank aan alle enthousiaste vrijwilligers en spelers 
die dit mogelijk hebben gemaakt! 



Sinterklaas bij HC Voorne
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(Concept)	Notulen	Algemene	Ledenvergadering	

Hockey	Club	Voorne	

	

	

 1. Opening	en	vaststelling	van	het	aantal	stemgerechtigden	

Voorzitter	Patrick	van	der	Ploeg	opent	deze	online	vergadering.	

Vastgesteld	wordt	dat	niet	voldoende	stemgerechtigden	online	aanwezig	zijn	om	
de	vergadering	te	kunnen	starten.	Conform	de	statuten	wordt	een	half	uur	
geschorst.	

In	totaal	is	de	online	vergadering	bijgewoond	door	46	deelnemers.	

Er	zijn	3	machtigingen	ontvangen	door	de	secretaris,	die	deze	in	het	online	ALV	
systeem	heeft	verwerkt.	

Om	20u	wordt	de	vergadering	aangevangen.	

	

 2. Vaststellen	van	de	agenda	

Er	zijn	geen	extra	punten	voor	de	agenda.	

Om	het	systeem	te	testen	wordt	een	korte	proefstemming	uitgevoerd.	Hieruit	
blijkt	dat	een	nipte	meerderheid	van	de	vergadering	verwacht	dat	het	geen	witte	
kerst	gaat	worden.	

Maar	belangrijker:	het	stemsysteem	werkt.	

	

Overlijden	erelid	Wim	van	Noortwijk	

Voordat	de	vergadering	verder	gaat		staat	de	voorzitter	stil	bij	het	overlijden	van	
erelid	Wim	Van	Noortwijk.	Hij	spreekt	een	in	memoriam	uit,	waarbij	zijn	
belangrijke	verdiensten	voor	onze	vereniging	worden	gememoreerd.	

Wij	wensen	zijn	nabestaande	en	familie	heel	veel	sterkte	met	het	verlies.	

	

Locatie: online-ALV 

Datum:  maandag 30 november 2020 

Tijd:   19.30 uur 
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 3. Vaststellen	notulen	vorige	vergadering		

De	notulen	van	de	ALV	van	7	juli	2020	worden	ongewijzigd	vastgesteld,	met	dank	
aan	de	notulist.	

	

 4. Jaarverslag	van	de	voorzitter	

De	voorzitter	geeft	een	korte	terugblik	op	het	afgelopen	jaar,	de	invloed	van	de	
coronacrisis	hierop	en	een	doorkijkje	van	de	plannen	van	het	bestuur	voor	het	
komende	jaar.		

De	toelichting	wordt	gegeven	aan	de	hand	van	een	PowerPoint	presentatie	die	
aan	dit	verslag	wordt	gehecht.	

	

 5. Jaarverslagen	en/of	toelichting	van	de	commissies	

Alle	commissies	geven	een	toelichting	aan	de	hand	van	de	bijgevoegde	
PowerPoint	presentatie.	

 a) Hockey	Technisch	Team	

Wegens	technische	problemen	bij	voorzitter	HTT,	Peter	Oskam,	wordt	deze	
toelichting	door	Sjoerd	van	der	Wal	verzorgd.	

Tijdens	en	na	de	toelichting	worden	vragen	via	de	chatfunctie	gesteld	en	door	
Peter	Oskam	(die	inmiddels	weer	online	is)		via	de	chat	beantwoord.	

Het	klopt	dat	er	coördinatoren	nodig	zijn	in	de	MD,	ME	en	F	lijn.	De	rollen	
worden	nu	wel	ingevuld	alleen	wel	door	het	team	wat	er	zit.	

Vraag:	Zou	je	nog	kunnen	uitleggen	waarom	het	niveauverschil	tussen	de	teams	
niet	mag	bestaan?	

Antwoord:	Verschil	mag	er	wel	zeker	zijn	maar	willen	van	af	de	jongste	jeugd	
breder	gaan	opleiden	dus	een	balans	tussen	sociaal	en	prestatie.	We	zijn	druk	
bezig	om	dit	verder	uit	werken,	met	als	doel	dit	ook	binnen	de	leden	kenbaar	te	
maken.	Het	komt	er	kort	op	neer	dat	er	vanaf	de	F-school	naar	de	A	jeugd	een	
verschuiving	plaats	vindt	van	sociaal	naar	prestatie.	

	

 b) Arbitragecommissie	

Remco	Schraven	voert	het	woord.	In	aanvulling	op	de	PowerPoint	presentatie	
meldt	hij	het	volgende:	
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De	arbitragecommissie	heeft	dit	seizoen	in	deze	setting	3	x	vergaderd,	waarvan	2	
x	op	de	club	en	1	x	online.	

Corona	heeft	natuurlijk	ook	gezorgd	voor	een	heel	andere	seizoenstart	dan	
vooraf	werd	gedacht.	

	Wat	hebben	we	bereikt.	

Wél	

1e	doel:	het	herschrijven	van	het	Arbitrage	beleid.	Dat	is	gehaald	en	ligt	ter	
goedkeuring	bij	het	bestuur.	Hierin	opgenomen	is	de	aanwijzing	scheidsrechters,	
beleid	en	handhaving	daarop.	

2e	doel:	veld	briefing	voor	scheidsrechters	georganiseerd	in	september	jl.	

3e	doel:	begeleidingspool	opzetten.	Daarmee	zijn	we	werkend,	op	dit	moment	
wordt	er	per	zaterdag	bekeken	wie	er	als	beginnende	scheidsrechter	wordt	
opgesteld,	die	wordt	gekoppeld	aan	een	ervaren	scheidsrechter	en	die	per	kwart	
een	terugkoppeling	geeft.	

4e	doel:	clubscheidsrechters	aanzetten	tot	halen	van	CS+	licentie,	daar	wordt	aan	
gewerkt.	Inmiddels	ben	ikzelf	benoemd	als	Leercoach	CS	+	vanuit	de	KNHB,	door	
2	opleidingsavonden	te	hebben	doorlopen.	

Voorts	heeft	Bob	Kern	samen	Martin	Felling	de	site	Arbitrage	aangepast	met	
regelgeving	vanuit	de	KNHB,	deze	is	voor	dat	stuk	weer	up	to	date.	We	missen	
nog	wel	een	linkje	op	de	site	van	de	HTT	naar	de	Arbitrage,	waar	zeer	uitgebreid	
speluitleg	wordt	gegeven	voor	spelbegeleiders	van	de	jongste	jeugd.	

Gelukkig	zijn	er	vanuit	de	leden	3	planners	(Sjoerd	van	der	Wal,	Peter	Maasland,	
Mariska	Trommel)	bereid	gevonden	om	de	wekelijkse	wedstrijden	met	de	juiste	
scheidsrechters	ingevuld	te	krijgen.	
		

Nog	niet	

5e	doel:	ouders	enthousiast	maken	hun	diploma	te	halen,	lukt	nu	niet	(mede)	
vanwege	corona	en	dus	geen	ouders	langs	de	lijn.	

6e	doel:	is	2e	jaars	D	lijn	en	C	lijn	informeren	als	spelbegeleiders,	ook	corona	
gevoelig.	

	

Vervolgens	heeft	Sjoerd	van	der	Wal	een	toelichting	op	de	opleiding	voor	
(jeugd)scheidsrechter	diploma	aan	de	hand	van	de	bijgevoegde	PowerPoint	
sheets.	
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Op	vragen	via	de	chat:	

 − Er	is	al	een	poule	van	scheidsrechters	die	veel	fluiten.	Dit	jaar	is	dat	zonder	
betaling.	

 − Er	lopen	nu	geen	initiatieven	om	het	aantal	geslaagden	te	verhogen.	
 − De	kosten	voor	het	3de	en	verdere	examens	zouden	we	inderdaad	door	
kunnen	belasten	aan	de	cursist.	ook	als	een	soort	van	sanctie.	

 − Belangstellenden	kunnen	zich	melden	voor	de	CS(+)	cursus.	Maar	momenteel	
liggen	deze	wel	stil	vanwege	Covid.	
	

 c) Accommodatiecommissie	

Heleen	Boender	geeft	een	toelichting	aan	de	hand	van	bijgevoegde	sheets.	

	

 d) Materialencommissie	

Bart	den	Hartigh	licht	dit	namens	de	commissie	toe	aan	de	hand	van	
bijgevoegde	sheet.	

	

 e) Barcommissie	

Bart	den	Hartigh	licht	dit	als	bestuurslid,	eerst	verantwoordelijk	voor	de	bar,	
toe	aan	de	hand	van	bijgevoegde	sheet.	

	

 f) Sponsorcommissie	

Patrick	van	der	Ploeg	geeft	een	toelichting	aan	de	hand	van	bijgevoegde	
sheet.	Ondanks	Covid	hebben	we	nieuwe	sponsors	weten	aan	te	trekken	en	
bestaande	sponsors	weten	te	behouden.	

	

 g) Activiteitencommissie	

Het	afgelopen	jaar	zijn	enkele	mooie	evenementen	georganiseerd.	Helaas	ligt	
alles	een	beetje	stil	vanwege	Covid.			

Wel	is	de	commissie	bezig	om	nieuwe	activiteiten	te	plannen,	voor	wanneer	
dit	weer	mogelijk	is.	2021	is	het	lustrumjaar	waarin	HC	Voorne	50	jaar	
bestaat.		De	commissie	is	druk	bezig	met	de	jaaragenda	voor	het	Lustrum.	
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 6. Behandeling	en	vaststelling	van	de	jaarstukken	

Toelichting	door	penningmeester	Heleen	Boender	op	de	balans,	de	staat	van	de	
baten	en	lasten,	inclusief	een	risicoparagraaf,	conform	bijgevoegde	sheets.	

Tijdens	en	na	de	toelichting	worden	vragen	via	de	chatfunctie	gesteld:	

Vraag:	Om	de	kosten	van	elektra	naar	beneden	te	krijgen	is	er	al	nagedacht	over	
zonnepanelen?	

Antwoord:	De	dakconstructie	van	het	clubhuis	laat	dit	niet	toe.	Mogelijk	wel	de	
kleedkamers,	maar	het	lijkt	financieel	momenteel	onvoldoende	interessant.	

Vraag:	Het	lijkt	erop	dat	de	COVID	impact	op	de	barinkomsten	meevalt	iig	tot	
einde	van	het	boekjaar?	

Antwoord:	Dit	komt	later	in	de	toelichting	terug.	De	baropbrengsten	zijn	
aanzienlijk	lager	dan	het	vorige	boekjaar	

Vraag:	Zijn	er	nog	risico’s	op	terugbetaling	subsidies?	

Antwoord:	In	tegenstelling	tot	de	EDS	regeling	wordt	dit	risico	tav	de	BOSA	als	erg	
laag	ingeschat.	

	 	

 7. Kascontrolecommissie	

Peter	Maasland	geeft	een	toelichting	over	de	bevindingen	van	de	
kascontrolecommissie.		

De	kascommissie	heeft	op	22	november	2020	bij	de	penningmeester	van	HC	
Voorne	de	financiële	administratie	over	het	boekjaar	2019-2020	gecontroleerd.	
De	penningmeester	heeft	verdere	verklaringen	aangeleverd	gedurende	de	week	
van	23	tot	27	november	2020.	Hierbij	zijn	willekeurige	facturen	en	het	overzicht	
van	activa	en	afschrijvingen	gecontroleerd.	Dit	alles	is	geverifieerd	tegen	de	
balans	en	winst	&	verlies	overzichten.	

De	kascommissie	heeft	geen	onoverkomelijke	zaken	kunnen	vinden.	Wel	doet	de	
kascommissie	de	volgende	aanbevelingen:	

 1. Verificatie	voorzieningen:	alle	voorzieningen	dienen	te	worden	
geverifieerd	aan	de	hand	van	te	verwachten	investeringen.	

 2. Afschrijvingen:	er	zou	een	standaard	opgesteld	moeten	worden	voor	
afschrijvingstermijnen.	Tevens	zou	het	goed	zijn	limieten	te	definiëren	met	
betrekking	tot	wat	in	de	afschrijvingslijst	moet	worden	opgenomen.	
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 3. Overzichten:	de	financiële	resultaten	zouden	gepresenteerd	moeten	
worden	in	een	duidelijke	(simpel)	overzicht	van:	

 a. Winst	&	verlies	overzicht	waarbij	een	link	wordt	gelegd	naar	de	
actuele	cijfers	van	afgelopen	jaar	en	de	goedgekeurde	begroting	

 b. Balans	

 4. Inkomsten:	aangezien	de	vereniging	meerjarige	verplichtingen	is	
aangegaan	zou	het	goed	zijn	een	actief	beleid	met	betrekking	tot	het	
houden	en	werven	van	leden	en	sponsoren	te	voeren.	

Als	de	ledenvergadering	ook	instemt	met	het	gevoerde	bestuur,	kan	decharge	
aan	het	bestuur	worden	verleend..	

	

De	voorzitter	bedankt	de	kascontrolecommissie	en	doet	een	oproep	of	er	leden	
zijn	die	ook	willen	deelnemen	aan	deze	commissie.	Er	dienen	minimaal	2	leden	te	
zijn,	die	deze	functie	maximaal	2	jaar	kunnen	vervullen,	conform	het	
huishoudelijk	reglement.	Voor	de	continuïteit	zou	het	daarom	goed	zijn	als	er	nu	
al	een	1	of	2	extra	leden	bij	zouden	komen.		

Geïnteresseerden	kunnen	zich	melden	bij	de	penningmeester	of	leden	van	de	
commissie	voor	nadere	vragen	of	om	zich	kandidaat	te	stellen.	

	

Conform	de	statuten	wordt	er	gestemd	over	de	(her)benoeming	van	de	
Kascontrolecommissie	(statuten	artikel	22	lid	3):	Sabine	van	der	Vecht	en	Peter	
Maasland.	

32	stemmen	met	een	totaal	stemgewicht	van	62	stemmen	voor	

5	stemmen	met	een	totaal	stemgewicht	van	11	stemmen	tegen	

de	kascommissie	is	hiermee	opnieuw	benoemd.	

	

 8. Décharge	van	het	bestuur	voor	het	gevoerde	(financiële)	beleid	

a)	Jaarlijkse	décharge	voor	het	bestuur	

b)	Finale	décharge	voor	de	afgetreden	bestuursleden;		Alan	van	Ballegooijen,	

					Erika	Schraven,	Jeroen	Bijl	,	Anko	Gernaat	en	Gidius	Lankhorst	
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De	(finale)decharge	wordt	unaniem	verleend	(36	leden	met	een	totaal	
stemgewicht	van	70	stemmen	stemmen	voor).	

	

 9. De	voorziening	in	vacatures	

Voorstel	tot	benoeming	nieuw	bestuurslid:	Daan	van	Boven.	

Daan	stelt	zichzelf	kort	voor	en	licht	toe	dat	hij	graag	een	bijdrage	aan	HC	Voorne	
wil	leveren.		

De	vergadering	stemt	unaniem	in	met	zijn	benoeming	het	bestuur.	

(36	leden	met	een	totaal	stemgewicht	van	70	stemmen	stemmen	voor)	

De	voorzitter	verwelkomt	Daan	in	het	bestuur.	

Daarna	geeft	de	voorzitter	nog	een	toelichting	op	de	ambities	van	het	bestuur	
aan	de	hand	van	de	eerder	vastgestelde	5	strategische	doelen	van	HC	Voorne	en	
wat	dit	concreet	betekent	voor	de	aankomende	periode.	

Vraag:	Er	zijn	veel	agendapunten	voorbij	gekomen.	Wat	zijn	op	dit	moment	de	3	
grootste	prioriteiten	waar	de	vereniging	hulp	bij	kan	gebruiken?	Wellicht	kunnen	
de	leden	meedenken.	

Antwoord:	Eigenlijk	allemaal.	Alle	leden	en	ouders	worden	opgeroepen	om	je	aan	
te	melden	als	je	een	bijdrage	zou	willen	leveren	aan	een	of	meer	van	de	genoemde	
onderdelen.		

	

 10. voorstel	rookbeleid	

Het	bestuur	stelt	voor	om	van	HC	Voorne	met	ingang	van	1	januari	2021	een	
volledig	rookvrije	vereniging	te	maken.		

Sinds	september	2019	is	onze	vereniging	gedeeltelijk	rookvrij.	In	de	praktijk	houdt	
dit	in	dat	onze	vereniging	op	bepaalde	dagen	en	plekken	rookvrij	is.	De	senioren	
zondag	is	hierop	nog	een	uitzondering.	Helaas	blijkt	in	de	praktijk	dat	dit	beleid	
niet	bij	alle	bezoekers	voldoende	duidelijk	is.	Een	gedeeltelijk	rookvrije	vereniging	
is	nu	eenmaal	ook	lastig	te	communiceren	en	te	begrijpen.	Dit	zorgt	er	weer	voor	
dat	er	momenteel	nog	steeds	gerookt	wordt	op	dagen	en	plekken	die	rookvrij	
zouden	moeten	zijn.		

Als	bestuur	denken	we	daarom	dat	het	tijd	is	voor	een	volledig	rookvrije	
vereniging.	We	willen	dat	onze	seniorenteams	kunnen	worden	aangemoedigd	
door	jeugdleden	en	andere	kinderen	zonder	dat	ze	geconfronteerd	worden	met	
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roken.	Ook	denken	we	dat	er	in	de	maatschappij	en	binnen	onze	vereniging	een	
toenemende	mate	van	draagvlak	is	voor	een	volledig	rookvrije	vereniging.	

Een	rookvrij	sportterrein	geeft	kinderen	het	goede	voorbeeld,	beschermt	
kinderen	tegen	de	verleiding	om	te	gaan	roken	en	voorkomt	het	schadelijke	
meeroken.	Als	bestuur	onderschrijven	we	het	belang	van	een	rookvrije	sport	
generatie.	

	

Via	de	chat	worden	enkele	vragen	gesteld:	

Vraag:	Moeten	mensen	dan	buiten	de	club	gaan	roken?	

Antwoord:	Dat	moet	natuurlijk	niet,	maar	als	mensen	willen	roken	zal	dat	dan	niet	
meer	op	het	terrein	mogen.	

Vraag:	Wat	doe	je	voor	de	mensen	die	nu	wel	roken?	

Antwoord:	We	hebben	daar	in	het	bestuur	over	gesproken	en	besloten	om	dit	niet	
te	gaan	faciliteren.	We	snappen	dat	dit	voor	onze	rokende	leden	mogelijk	
vervelend	is	maar	vragen	begrip	voor	bovenstaande	argumenten.		

Vraag:	Gaan	jullie	handhaven?	

Antwoord:	We	zijn	geen	handhavers,	maar	als	we	als	vereniging	dit	besluit	
nemen,	gaan	we	er	vanuit	dat	iedereen	zich	hier	aan	houdt	en	ook	mensen	er	op	
aanspreekt	die	dit	niet	doen.	Mocht	een	lid	of	bezoeker	zich	er	stelselmatig	niet	
houden,	dan	zullen	we	als	bestuur	maatregelen	nemen,	maar	we	hopen	en	
verwachten	dat	dit	niet	nodig	zal	zijn.	

	

Vervolgens	wordt	over	het	voorstel	gestemd.	

Het	voorstel	wordt	aangenomen	met	29	stemmen	voor	(met	een	totaal	
stemgewicht	van	53)	en	6	stemmen	(met	een	totaal	stemgewicht	van	16)	tegen.	

	

 11. Rondvraag	

Vraag:	Denkt	het	bestuur	ook	over	uitbreiding	van	de	kleding	lijn	coachjassen	
trainingspakken	ed?	

Antwoord:	Jazeker.	We	zijn	daarover	nog	in	gesprek	met	JaWa	en	hopen	op	korte	
termijn	daar	meer	over	te	kunnen	communiceren.	Er	wordt	ook	gesproken	over	
scheidsrechters	shirts.	
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Vraag:	Wordt	de	rijroute	op	de	parkeerplaats	weer	hersteld	nu	er	veel	meer	alleen	
maar	gebracht	en	gehaald	wordt?	

Antwoord:	Daar	zullen	we	naar	kijken.	In	verband	met	de	aanhanger	die	op	het	
terrein	staat	voor	de	opslag	van	de	aangekochte	tribune	stoeltjes	(van	de	
Eendragt)	is	er	echter	wat	minder	ruimte	voor	zo’n	rij	route	

Marianne	Veenbergen:	Blij	dat	de	bankjes	langs	de	velden	staan.	Nu	hopen	dat	we	
er	snel	gebruik	van	mogen	maken	

Vraag:	Moet	er	nog	gestemd	worden	over	de	sancties	mbt	scheidsrechters	
opleiding	cq	het	niet	opkomen	of	te	vaak	zakken?	

Antwoord:	Dit	zal	eerst	nog	besproken	worden	in	het	HTZ/bestuur	

Vraag:	Wordt	er	al	nagedacht	wat	we	gaan	doen	als	we	in	het	nieuwe	jaar	nog	
steeds	geen	competitie	mogen	spelen?	

Antwoord:	Hier	wordt	zeker	over	nagedacht.	Er	zijn	al	verschillende	opties	
besproken.	Laten	we	hopen	dat	het	niet	nodig	is,	maar	anders	zullen	we	jullie	
daarover	tijdig	berichten.	

Vraag:	Wanneer	moeten	de	teams	uit	de	oude	TK	kleding?	

Antwoord:	We	kunnen	niemand	dwingen	om	nieuwe	kleding	aan	te	schaffen,	
maar	het	streven	is	om	voor	het	einde	van	het	seizoen	iedereen	in	de	nieuwe	
clubkleding	te	laten	spelen.	

Vraag:	Is	de	18k	in	budget	mbt	zelfwerkzaamheid	nog	wel	reel	nu	er	nog	niets	
voor	in	rekening	is	gebracht?	

Antwoord:	Goede	vraag.	Naarmate	de	bar	langer	dicht	blijft	wordt	dit	natuurlijk	
onwaarschijnlijker	(en	ook	onnodig)	Hier	staat	wel	tegenover	dat	we	bijvoorbeeld	
door	het	niet	opzetten	van	de	blaashal	ook	kosten	gaan	besparen.	

	

	

 12. Sluiting	vergadering	en	datum	volgende	vergadering	

De	vergadering	wordt	om	21.53u	gesloten.	

De	volgende	ALV	zal	aan	het	einde	van	het	seizoen	plaats	vinden.	
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