Notulen ALV JHC Stix van 2 Februari 2018.
Aanwezig: bestuur (Albert-Dirk van der Meer, Tamme Posthumus, Wiebren Wind, Gert de Ruijter) + 8
leden/belangstellenden.
Afmeldingen: E de Graaf, A Zijl, M Harmsma, Karlijn van der Toolen
Agenda
Clubhuis, Vrijdag 2 Februari 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening.
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen notulen 20 januari 2017
Financieel Jaarverslag en toelichting begroting.
Verslag Kascommissie
(Her-)benoeming Kascommissie
Goedkeuring jaarrekening 2017
Decharge bestuur
Vaststellen contributie.
Verslagen commissies – door voorzitter
Pauze
Strategie 2021
Bestuursverkiezing: Gert de Ruijter treedt af als algemeen lid
Organogram, vacatures, rooster van aftreden bestuur
Rondvraag
Sluiting, circa 2130

Verslag van de vergadering:
1: Voorzitter Albert-Dirk van der Meer opent vergadering om 19.30 en heet aanwezigen welkom
2: geen mededelingen en geen ingekomen stukken
3: notulen 2017 vastgesteld en goedgekeurd.
4: Financieel jaarverslag door Tamme zie ook bijgevoegde presentatie
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Balans: totaal 77438,- euro. Verplichtingen tbv veld en clubhuis opgenomen, extra afschrijving op clubhuis
opgenomen. Positief saldo van circa 1500 euro voor 2017.
Voor begroting 2018 uitgegaan van circa 29000,- euro aan contributie inkomsten en 12300,- aan
sponsorinkomsten en acties. Bestuur kiest er voor om ieder jaar 10000 euro te sparen voor veld.
Vanuit de aanwezigen wordt aanbeveling gedaan om gespaarde geld op aparte rekening te storten.
Ook wordt vraag gesteld over verzekeringen die lopen bij vereniging.
5: kascommissie (Erik de Graaf, vacature): Administratie zag er goed uit. Verdere bevindingen zie ALV
presentatie. Aanbevelingen van 2017 vergadering zijn opgevolgd.

6: Albert-Dirk is afgetreden bij kascommissie, nieuw lid gezocht. Ron Kleinsmit meldt zich aan en wordt
met algemene stemmen gekozen.
7: financieel verslag wordt goedgekeurd.
8: decharge bestuur wordt verleend en begroting akkoord
9: penningmeester kondigt een contributie verhoging aan van 2%
10. Verslagen commissies zie hiervoor ook de presentatie die is bijgevoegd onder punt 4
11. Pauze
12. Strategie 2021 – zie bijgevoegde presentatie
Missie: Stix is een familieclub waar iedereen op zijn eigen niveau kan hockeyen.
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13: Bestuursverkiezing: Gert treedt af als bestuurslid en wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdragen aan de
club. Albert Dirk zet Gert in het zonnetje en overhandigt een cadeau namens de club.
14: voor organogram zie presentatie onder punt 4
15: rondvraag:
-

Tijdens training te weinig aandacht aan conditietraining. Dit wordt door TC opgenomen
Is het mogelijk om een soort smoelen boek te maken, wie is wie en wie doet wat?
Waarom moet je inloggen in Lisa om bij het vraag en aanbod gedeelte te komen van de website?
Antwoord: vanwege AVG moeten persoons gegevens achter een inlog of code.

Geen verdere vragen.
16: afsluiting rond 21:30

