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Algemene Ledenvergadering Hockeyvereniging Westland
23 maart 2021
20.00 uur
Online Teams vergadering
47 leden/ouders
F. Weverling

1.

Opening en mededelingen
Voorzitter Maarten v.d. Starre opent de vergadering met de mededeling dat een
gedeelte van de vergadering opgenomen zal worden. Alle aanwezigen worden
welkom geheten en de “spelregels” worden uitgelegd.

2.

Notulen ALV 11 december 2019
Er zijn geen tekstuele opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

3.

Aftreden/benoemen bestuursleden
Het huidige aftreedschema met een zittingsperiode van 3 jaar wordt getoond. In
overleg met de notaris is er besloten om de zittingsperiode te verlengen naar 4
jaar (max 3x) dit met het oog op de mogelijkheid om het voorzitterschap van de
huidige voorzitter te kunnen verlengen. R. v. Rijn vraagt of dit ook met
terugwerkende kracht geldt? Ja, dit klopt.
Wijzigen statuten m.b.t.
*Opzegtermijn lidmaatschap, de huidige opzegdatum vanuit de KNHB is 15 mei
van het lopende verenigingsjaar echter de statuten van HVW vermelden nog 1
juni.
*Verder dienen de statuten aangepast te worden om na afschaffing van de
huidige coronawet ook de mogelijkheid te hebben om een digitale ALV te
houden. J. Korteland, denk ook aan de oudere leden zodat zij wel de mogelijkheid
hebben om aanwezig te zijn (ondersteuning).

4.

5.

Wijziging huishoudelijk reglement m.b.t.
*Opzegtermijn lidmaatschap, tevens ook wijzigen naar 15 mei.
*Goedkeuring uitgave vereist door ALV, bedrag verhogen van Euro 9.000,-- naar
Euro 15.000,-- inzake rechtshandelingen en verrichten van investeringen.
Jubilarissen
K. Been en T. Hageman zijn 25 jaar lid van de vereniging. Helaas zijn zij beiden niet
aanwezig en worden derhalve apart bedankt. Aangestipt wordt dat de leden met
een langer lidmaatschap verderop in het jaar in het zonnetje worden gezet.
Terugblik afgelopen seizoen
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van L. Veenstra. Er heeft een korte
plechtigheid op de club plaats gevonden en bij het crematorium is door een
groot aantal leden een erehaag gevormd. Wij missen hem.
Corona zorgt voor grote sportieve gevolgen maar ook sociale en financiële.
Commissie S&R heeft een kaart gestuurd naar alle leden als blijk van het denken
aan elkaar en geven om elkaar. Wij zijn als bestuur positief en kijken uit naar de
toekomst. Onlangs is er contact geweest met de KNHB waarin voorzichtig de
verwachting werd uitgesproken dat er dit seizoen nog gehockeyd gaat worden.
D.m.v. een fotopresentatie wordt een beeld van alle activiteiten en acties in het
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afgelopen seizoen getoond. Denk hierbij aan Pietentraining, opening veld 3,
stedentrips, gala, G-hockey in Apeldoorn, Volvo bonussen, opnames WOS,
keepersclub, Jumbo actie etc.
6.

Verenigingsbeleid algemeen
In samenwerking met de Stichting worden gesprekken gevoerd met de Gemeente
Westland en VV Naaldwijk over de aanleg van veld 4. Er is een kans dat wij vanaf
september een hockeyvereniging zijn met 4 beregende velden. Hoe wij dit 4e veld
in gaan zetten zal op de korte termijn besproken worden (bijv breedteteams weer
terug naar 1,5 uur trainingen, oefenwedstrijden op doordeweekse dagen).
Via spiegelsessies van de KNHB willen wij de toekomst gaan bepalen.
KNHB werkt aan een “nieuw contributiemodel”, hoe ziet het lidmaatschap er in de
toekomst uit? Verschillende lidmaatschapsvormen.

7.

Financieel beleid en kascommissie
De begroting wordt getoond en K. v.d. Arend geeft uitleg over de cijfers seizoen
2019-2020.
Baten: contributie/sponsoring is volgens verwachting verlopen. Baromzet was t/m
maar 2020 nog prima. Tijdens de huidige corona periode maken wij zoveel
mogelijk gebruik van de beschikbare NOW-regelingen.
Kosten: er zijn nieuwe/gewijzigde afspraken gemaakt met trainers.
Onderaan de streep is een klein verlies van Euro 13.431.—zichtbaar. Deze cijfers
resulteren in een balans waarbij het kleine verlies van het vermogen is afgehaald.
Onze liquiditeiten zijn nu wat afgenomen. Deze hebben wij echter wel nodig voor
de aanleg van het 4e veld.
Seizoen 2020-2021, is zeer moeilijk. De begroting is onlangs nogmaals aangepast.
Wij proberen het verlies dit seizoen zo veel mogelijk te beperken door bijv een
extra besparing op onze huisvestingskosten (in samenspraak met de Stichting),
gebruik verdere NOW-regelingen, afspraken met trainers.
Kascommissie: F. Haring, J. Korteland, R. Haring en L. v.d. Ende. J. Korteland neemt
namens de commissie het woord, geeft uitleg en complimenteert Karin met het
keurig verzorgen van de cijfers. Er is besloten om het bestuur decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid.

8.

Besluitvorming (opname wordt gestart/uitleg wordt gegeven)
Decharge financieel beleid
Statutenwijziging:
- Periode zitting bestuursleden
- Opzegdatum lidmaatschap
- Digitale ALV
Huishoudelijk reglement:
- Opzegdatum lidmaatschap
- Aangaan rechtshandelingen en het verricht van investeringen
Een van de aanwezigen vraagt of een stemming niet anoniem hoort te zijn?
Aangegeven wordt dat dit op deze ALV niet van toepassing is zoals eveneens op
een normaal gesproken live gehouden ALV.
1x onthouding verder stemmen alle aanwezigen in met bovenstaande
aanpassingen en verlenen het bestuur decharge.
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9.

10.

Rondvraag
Volgende ALV zal gehouden worden in oktober met als hoofdonderwerp “de
toekomst”.
B. v. Schie, is een combinatie van een live+digitale ALV mogelijk? Er wordt naar
gekeken.
J. v.Duijn dankt het bestuur voor hun inzet.
Via de chat ontvangen de commissies en het bestuur veel complimenten voor
hun inzet.
Sluiting
De voorzitter sluit om 21.19 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen.
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