Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum
03 oktober 2004

Aanwezig:

Gerrit van der Noord
Wanda Zijlstra
Marieanne Schuurman
Jan van der Moer
Arnold Bisschop

Hedzer Straat
Marian Osse
Carel Ongering
Wim Möhlmann
Paul Kohlmann

Met kennisgeving afwezig: Annemiek van der Moer, Trix Fledderus, Bart Fledderus, Jannet Wielinga

1. Opening
Voorzitter (Gerrit van der Noord) opent de vergadering.
2. Notulen algemene ledenvergadering van 26 oktober 2003
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
Ter inzage.
4. Mededelingen.
Stand van zaken kunstgras.
In de raadsvergadering van juli j.l. is het voorstel om af te zien van kunstgras afgewezen. Het
behoeft een nadere studie. Jan en Gerrit en de Gemeente zijn in overleg met bedrijven die
kunstgras aanleggen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook zal er naar een
tijdelijke oplossing gezocht worden voor vervanging van ons clubgebouw.
5. Jaarverslag seizoen 2003-2004
Secretaris leest verslag voor.
6. Financieel verslag penningmeester 2003-2004
Penningmeester licht financieel verslag toe. Het financieel verslag wordt vastgesteld.
7. Verslag kascommissie
Arnold Bisschop en Carel Ongering (vervangt Trix Fledderus) hebben de kas gecontroleerd en
goed bevonden. De vergadering verleent het bestuur decharge.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Arnold Bisschop en Albert Koers stellen zich beschuikbaar voor de nieuwe kascommissie.
9. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden treden af:
o de secretaris
o de penningmeester
o de toernooicommissaris
Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en worden derhalve herkozen.
10. Vaststellen contributie en begroting 2004-2005
De begroting 2004-2005 wordt vastgesteld. De contributie blijft onveranderd.
11. Rondvraag
o Wanda is blij met het nieuwe lid Paul Kohlmann en met de nieuwe donateur Frans.
o Marianne Osse bedankt het bestuur.
o Jan van der Moer merkt op dat als het kunstgras er komt, er in het kader van het
rendement meer leden moeten komen. Meer leden betekent meer kader. Er moet

o

o

kennisoverdracht plaats vinden aan de ouders van de jeugdleden, zodat zij het
tussenkader kunnen invullen en bestuurlijke taken kunnen overnemen.
Arnold Bisschop merkt op dat het wenselijk zou zijn dat de leden die zondags
hockeyen (Veteranen en Dames I) zich ook eens op de zaterdag (wanneer de jeugd
speelt) zouden laten zien. En andersom, merkt Wanda op.
Marian Osse en Carel Ongering vragen wat de gevolgen van kunstgras voor de
begroting zijn. De penningmeester antwoordt dat die er niet zijn. Althans niet voor
wat betreft de kosten van de huur van het veld.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

M. Schuurman-Lelieveld, secretaris
Groningen, 4 oktober 2004

