Nieuwsbrief
Beste (ouders van) leden,
Bestuur:
Op 1 juli 2021 werd de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden in de Rabobankzaal van het
Diekhuus in Middelharnis. In verband met de geldende beperkende regels van Corona, kon men
tevens de ALV volgen via de YouTube livestream van het Diekhuus. Er waren ruim 20 mensen
aanwezig in het Diekhuus en enkele mensen die digitaal de vergadering volgden.
Besluiten Algemene Leden Vergadering:
- Jaarrekening 2019-2020 vastgesteld en goedgekeurd.
- Begroting 2021-2022 vastgesteld en goedgekeurd.
- Contributies 2021-2022 goedgekeurd. Er is geen verhoging van de contributies. Voor meer
informatie zie onze website.
- Benoemingen van twee bestuurders, Martijn Winkels en Diederik Duijser.
- Benoeming van Yvonne Willebrand als kascontrole commissaris.
Penningmeester Leen Saarloos gaf tevens een toelichting over het lopend financieel jaar (20202021). Binnenkort wordt de kascontrole commissie worden uitgenodigd voor de controle
werkzaamheden.
Thijs Fleuren nam afscheid als bestuurder en Henrico Klem als kascontrole commissaris.
Tevens werden er twee ‘prijzen’ uitgereikt. Sven Groenenwegen ontving de wisselbeker voor
vrijwilliger van het jaar 2019-2020. Ard Mackloet werd verrast met een nieuwe prijs voor ouders.
Deze prijs kan worden uitgereikt aan ouders die een opmerkelijke rol hebben gespeeld in een jaar.
‘Meraekels’ is de naam van deze prijs. Ard ontving een BBQ gereedschap in de vorm van een
hockeystick.
De vele activiteiten in het afgelopen jaar werden zichtbaar door een scala van diverse plaatjes en
werden mondeling toegelicht. Ook werd stilgestaan bij de speerpunten voor komend jaar. Deze
zijn:
- Contactmomenten met leden, kader en ouders intensiveren;
- Stimuleren ledengroei, kwaliteit trainingen en plezier;
- Hockey overal van iedereen (scholen, kleuterhockey, toernooien);
- Flexibele mogelijkheden introduceren;
- Financieel gezond;
- Harmonisatie Van Pallandt.
De TC gaf een update over het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het nieuwe hockeyseizoen.
Er werd stilgestaan bij zowel de jeugdteams als seniorenteams. Ook kwamen de trainingen en
opleidingen aan bod. Aan de hand van een nieuw geschreven TC-beleidsplan, zullen onderwerpen
stapsgewijs worden uitgevoerd.

Het bestuur is momenteel bezig om de statuten te laten aanpassen volgens het format van de
KNHB. Tevens zal de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen worden toegevoegd aan de
statuten. Alle verenigingen en stichtingen dienen deze wet vast te leggen in de statuten.
Na afloop van de ALV konden we een genieten van een hapje en drankje in de foyer, uiteraard
volgens geldende regels.
Inleveren gesponsorde materialen:
De HCGO trainingspakken worden komend seizoen weer herverdeeld, er zal een inventarisatie
gemaakt worden van de beschikbare materialen, de jasjes kunnen in de 1e trainingsweek van het
komende seizoen ingeleverd worden voorafgaand aan de training, iedereen ontvangt hiervoor later
een reminder.
Let op: de pakken dienen gewassen en voorzien van naam in een zak voorzien van naam en team
ingeleverd te worden!
We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen elkaar weer snel te ontmoeten op ons
hockeyveld. 😊
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