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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Hockey Club Voorne 

 

1. Opening en vaststelling van het aantal stemgerechtigden 

vice-voorzitter Jacqueline Bevaart opent de vergadering 

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

 
Afmeldingen: 

- Wilko Smit (vader Femke Smit) 
- Frits Hesselink (vakantie) 
- Sandor van Rooijen (Manou van Rooijen) 

 
Machtigingen: Nikki en Luca de Jong (Denise Brouwer): machtigt Judith Lippens 
 
Patricia Been (Enna): machtigt secretaris 

 

Om 20u wordt de vergadering aangevangen. 

Er zijn 23 leden aanwezig 

 

2. Vaststellen van de agenda 

  Er zijn geen extra punten voor de agenda 

 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering  

De Notulen ALV van 30 november 2021 worden vastgesteld met dank aan de 
notulist. 

 

Locatie: clubhuis HC Voorne 

Datum:  woensdag 29 juni 2022 

Tijd:   20.00 uur 
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4. Voorstel zelfwerkzaamheid HC Voorne 

Omdat de vereniging wordt gevormd door alle leden samen, is het vervullen van 
alle taken die een vereniging draaiende houden ook onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Daarbij past eigenlijk geen boete/afkoop systeem. Het 
voorstel is dan ook om de borg voor zelfwerkzaamheid af te schaffen. Maar dit 
betekent natuurlijk niet dat het leveren van een bijdrage daarmee vrijblijvend 
wordt. 

Er wordt de hoop uitgesproken dat er voldoende vrijwilligers zijn. Mag best wat 
meer nadruk worden gelegd op de verantwoordelijkheid. 

Weten niet of het gaat lukken, maar willen het graag proberen.  

Kijk ook eens op de aanmeldformulieren. 

 

 Stemming: akkoord met afschaffing borg zelfwerkzaamheid? 

 voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

5. Contributie vereniging 

  Hoewel de prijzen overal stijgen, is onze contributie ook dit   
   jaar niet verhoogd.   

  Voorgesteld wordt om met een aantal leden te kijken naar wat een reële 
  contributie voor het volgend jaar zou zijn en met een voorstel te komen ter 
  bespreking op de najaar ALV.  

  Stijn Verburg heeft eerder vergelijking contributie gedaan van verschillende 
  verenigingen. Hij biedt aan dit rekenmodel te updaten en ter beschikking te 
  stellen. 

 

6. Behandeling / vaststelling voorlopige begroting 2022-2023  

Deze zal bij de ALV worden voorgelegd 

In verband met de afwezigheid van een penningmeester het afgelopen jaar, wordt 
een voorlopige begroting aangeboden. In de najaars ALV zal een definitieve 
begroting worden vastgesteld. 
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 Stemming:  akkoord met deze voorlopige begroting? 

  de vergadering is unaniem akkoord 

 

7. De voorziening in vacatures 

Aantreden bestuursleden:  

-Edriz Slater is kandidaat voorzitter 

 Stemming:  akkoord met de benoeming van Edriz tot voorzitter? 

 unaniem akkoord 

 

- Mirjam Krabbendam is kandidaat penningmeester 

 Stemming: akkoord met de benoeming van Mirjam als penningmeester? 

 unaniem akkoord 

- kascontrolecommissie zoekt nog een lid. Als er mensen interesse hebben of 
mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn, dan hoort het bestuur dat graag. 

 

7. Rondvraag 

Vraag Merel Smit: In de B lijn zijn 2 teams van 18 geformeerd. Dat is wel erg veel. 

Dat is inderdaad vervelend, maar op een heel seizoen is dat gemiddeld 2 wedstrijden die 
door een lid niet gespeeld kunnen worden. Het is van belang aan begin van het seizoen 
dit met de teams te bespreken. HTZ pakt dit op. 

Jongenslijn: veel werk gestopt in het bij elkaar houden van de jongensteams. Het is 
gelukt om een B en C team te hebben. Daarnaast zijn er wel weer nieuwe F jes.  We 
zullen opnieuw moeten opbouwen vanuit de F jes en de hockey school. Daar wordt hard 
aan gewerkt.  

Stijn: er is tegenwoordig veel meer concurrentie van andere sporten.  

Benno van Krogten: wil zijn blijdschap uitdrukken over de vorming van een nieuw 
bestuur en hij bedankt alle bestuursleden voor hun inzet om onze vereniging door een 
moeilijke tijd heen te loodsen. 
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Benno roept alle leden op om onze bestuursleden te helpen en niet alleen met 
problemen op te zadelen.  Deze oproep is met name bedoeld voor de leden die 
vanavond niet aanwezig zijn.  Alle aanwezigen zijn actieve leden van de vereniging. 

Ook doet hij een oproep om de statuten en het huishoudelijk reglement eens te herzien. 

Vraag over sponsoring van kleding. In jongenslijn haken sponsoren af (JC1). Er worden 
ieder jaar oude shirts uitgedeeld. 

Daarnaast is de vraag of het ook mogelijk is om voor kortere tijd te sponsoren. Nu is de 
gevraagde termijn minimaal 3 jaar. Dat is voor sommigen bezwaarlijk. 

Er is helaas niemand van de sponsorcommissie aanwezig. Dit punt wordt nagevraagd bij 
de sponsorcommissie.  

Als er geen shirtsponsor is, horen leden hun eigen tenue te dragen. Dat is bij de meeste 
teams het geval. 

 

8. Sluiting vergadering  

 

De vergadering wordt gesloten met dank aan alle aanwezigen.  

Iedereen wordt uitgenodigd om nog een drankje te blijven drinken. 


