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16 november 2014 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van zondag 16 november 2014 zijn de volgende besluiten 
genomen: 

1. De begroting is goedgekeurd. De contributie wordt verhoogd met € 5,00 voor de junioren, 
met € 10,00 voor de senioren en met € 7,50 voor de trimhockeyers. 

2. Herman Hoen en Wietze Kastelein vormen de nieuwe kascommissie. 
3. Instelling Technische Commissie die zich gaat bezighouden met teamindelingen en -samen-

stellingen; voor de korte termijn gaat de commissie zich buigen over de samenstelling van 
het jongens D-team, het huidige D8-team dat als D11-team doorgaat na de winterstop. In de 
commissie hebben zitting: de trainers, jongste-jeugdcommissaris en een voorzitter in de 
persoon van Rob Jan Peters. 

4. Lustrumviering: De activiteitencommissie, aangevuld met één of meer leden van de 
jeugdcommissie, bereidt een programma voor voor de viering van het 40-jarig bestaan van 
onze club in 2015. De kosten komen ten laste van de reserve. 

5. Opruimen clubhuis: Teams en spelers die op zondag, woensdag en vrijdag als laatste 
gebruikmaken van het clubhuis zorgen voor het netjes achterlaten van het clubhuis. 

6. Bestuursverkiezing en vacatures: De bestuursleden Hans Bruining, Jan van der Moer en Rob 
Vos zijn herbenoemd voor in principe een periode van vier jaar, waarbij Rob Vos, secretaris, 
is benoemd tot voorzitter, in plaats van Peter Flach. Er is aldus een vacature voor de functie 
secretaris, en ook voor de functie van zaalhockeycommissaris. Wanda Zijlstra heeft al haar 
functies neergelegd. 

7. Martijn Schuster heeft namens de PR-commissie een plan van aanpak gepresenteerd, dat als 
voornaamste doel heeft om meer jongensspelers te werven. In overleg met het bestuur 
wordt dit plan verder uitgewerkt. 

8. Volgens onze statuten hebben leden vanaf 12 jaar stemrecht. De ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers van jongere leden (in de statuten aspirant-leden genoemd) hebben geen 
stemrecht. Daarvoor is een statutenwijziging noodzakelijk. Het bestuur zal dit verder 
uitzoeken en met een voorstel komen. 

9. Er komt een regeling voor het kasbeheer, in overleg met de kantinecommissie. 

 


