Verslag Algemene Ledenvergadering
Maandag 26 maart 2018 jl.

Voor alle leden en betrokkenen van Hockeyvereniging Zevenaar.
Samenvatting van de ALV van maandag 26 maart jl.
Met 50 aanwezigen om 20:00 uur was de ALV goed bezocht. Een belangrijk
agendapunt van de ALV was de behandeling van de gewijzigde concept-statuten van
HVZ. Met een enkele aanpassing werden deze concept-statuten goedgekeurd door de
ALV. Met deze wijzigingen is nu o.a. geregeld dat ouders/wettelijk vertegenwoordigers
van jeugdleden jonger dan 16 jaar stemrecht in de ALV hebben en zodoende invloed
kunnen uitoefenen op beleid en bestuur van HVZ.
Daarnaast heeft het bestuur de nieuwe inzichten in de cijfers van het vorige boekjaar
gedeeld met de leden. De leden gingen akkoord met wijziging van de jaarcijfers over
het vorige seizoen.
De begroting van het huidige seizoen 2017-2018 als ook de huidige inschattingen
m.b.t. de financiën van dit lopende seizoen zijn gedeeld. De ALV was verheugd met
een break-even ingeschat resultaat en met de bevestiging dat de financiën nu weer op
orde zijn nadat diverse maatregelen genomen zijn.
Het bestuur deelde de huidige gang van zaken. Er is veel aangepakt door bestuur en
commissies sinds november 2017. De mobilisatie binnen verschillende commissies is
uitgelegd in de ALV en ziet er goed uit. Binnenkort worden leden en ouders via een
informatieavond verder geïnformeerd.
Het bestuur wil de balans tussen prestatie- en breedtesport verder verbeteren. HVZ
stapt af van het begrip selectiewedstrijden en selectiecommissies. Het gaat vooral om
een goede indeling van teams zodat iedereen plezier heeft in de hockey bij HVZ, of je
nu prestatief of recreatief wil hockeyen. Ieder op zijn eigen niveau.
HVZ heeft de taak om het bestuur van de Stichting Accommodatie & Support HVZ
opnieuw te bemannen. Verder dient HVZ het bestuurslid dat namens HVZ in de
Stichting Sportaccommodatie Zevenaar zit te vervangen. De heer Manuel ter Maat
werd alvast bedankt voor zijn vele werk de afgelopen jaren in beide stichtingen.
Binnenkort worden een aantal belangrijke evenementen gehouden, waaronder de
Tulpencursus (7-14-21 april), de HVZ clinic en ouder-kind wedstrijd (28 april) en het
Pinkstertoernooi (19-20 mei).
Om 22:00 uur werd de vergadering gesloten en werd nagepraat onder het genot van
een drankje.
Mocht u n.a.v. deze samenvatting (geen notulen) vragen of opmerkingen hebben,
neem dan contact op met het bestuur: secretariaat@hvz.info of voorzitter@hvz.info.
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