Verslag Algemene Ledenvergadering HG&TC 2020
Datum: woensdag 24 juni 2020
Tijdstip: 20:30
Plaats: digitaal i.v.m. coronamaatregelen

Aanwezig:
naam
Ruben Bakema
Victor Borgemeester
Emilie Smit
Kirsten Vestering
Myra Mostaard
Michelle van der Velden
Angelique Bakema – de Boer
Maarten Schuts
Marion Meerhof
Saskia Jorna
Chris Fikke
Arlane Paqueo-Pol
Joëlle Snoek
Cythia Zunnebeld
Danice Snoek
Bart Fikke

Hoedanigheid
Voorzitter
Secretaris (verslag)
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Trainster
Trainer
Trainster
Trainster
Trainster
Trainster
Trainer

Afwezig zonder bericht:
- Nancy IJlstra-Groen
1.

Opening

De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte
welkom.
De voorzitter geeft aan dat het afgelopen seizoen door de Coronacrisis een vreemd seizoen
was om snel weer te vergeten en onze blik snel weer op de toekomst te richten.
Deze ALV wordt voor het eerst digitaal uitgevoerd. Grotendeels vanwege de
coronamaatregelen, maar ook als experiment zodat we kunnen zien of we op die manier
leden/ouders/verzorgers actiever kunnen betrekken tijdens vergaderingen.
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2.

Mededelingen en ingekomen stukken
-

3.

N.a.v. de laatste persconferentie van premier Rutte kunnen we na 1 juli binnen les
gaan geven onder diverse voorwaarden.
We blijven buiten trainen tot aan de start van het nieuwe seizoen ter voorkoming van
onrust.
Vanaf het nieuwe seizoen zullen we volgens een normale planning weer binnen les
gaan geven.
Het bestuur wil een extra positieve noot toevoegen over de trainers vanwege hun
goede inzet tijdens en rondom de lessen en trainingen in coronatijd.
Vaststellen Verslag ALV 29-5-2019 en BALV 15-1-2020

4.

Het verslag van de ALV van 29 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. Dat geldt ook
voor het verslag van de bijzondere ALV van 15 januari 2020.
De voorzitter bedankt de secretaris voor de verslaglegging.
Missie en Visie HG&TC

-

5.

De missie en visie zoals verwoord in het voorstel heeft als doel de vereniging te
professionaliseren. Geen van de aanwezigen hebben vragen en/of opmerkingen
over de missie en visie. Het voorstel is daarmee aangenomen.
Voorstel contributiestelsel

-

-

6.

De contributiesystematiek en-verhoging zoals verwoord in het voorstel is kort
toegelicht.
De KNGU bondsbijdrage wordt per kwartaal geïnd bij de vereniging, onze systematiek
sluit daar niet op aan, daarom is het voorstel om per kwartaal bondsbijdrage te innen
bij de leden. Geen van de aanwezigen hebben vragen en/of opmerkingen over dit
voorstel. Het voorstel is daarmee vastgesteld.
Het voorstel om de incassodata begin januari, begin april, begin augustus en begin
oktober te doen, wordt ongewijzigd aangenomen.
I.v.m. hogere zaalhuren en hogere loon- en onkosten heeft het bestuur een voorstel
geschreven om de contributie met 2,5% te verhogen. Dit voorstel wordt unaniem
aangenomen.
Bestuurssamenstelling

-

Emilie Smit treedt tijdens deze ALV af, maar wil zich voor de vereniging blijven inzetten.
Het bestuur dankt haar digitaal voor haar inzet en geeft aan op een later moment
gepast afscheid van haar te nemen.
Michelle van der Velden heeft zich kandidaat gesteld als penningmeester. Geen van
de aanwezigen hebben bezwaar tegen deze voordracht. De voorzitter heet Michelle
welkom in het bestuur.
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7.

Financiën
-

-

-

8.

Jaarrekening 2019
De statuten geven aan dat door een kascommissie de jaarrekening moeten worden
gecontroleerd. Deze is tijdens de ALV van 2019 niet benoemd. De stukken zijn daarom
niet gecontroleerd. Er wordt voorgesteld om dit jaar de jaarrekening zonder controle
vast te stellen. Geen van de aanwezigen hebben bezwaar tegen dit voorstel.
Inhoudelijk waren er geen vragen op de jaarrekening 2019, waardoor deze unaniem
werd vastgesteld. De penningmeester is decharge verleend.
Dhr. M. Schuts heeft zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie voor 2021.
Rondvraag

9.

Jaarverslag 2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag 2019. Deze wordt ongewijzigd
vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.

Er zijn geen vragen.
Vaststellen nieuwe datum ALV 2020 en sluiting

De ALV 2021 wordt gehouden op 19-5-2021.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.42 uur.
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