
Nieuwsbrief vv HSC

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de online Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 23 maart 2021 om 19.30 uur. 

Er waren 2 opties:

1. De vergadering online doen.
2. De vergadering uitstellen, maximaal 4 maanden zoals de richtlijn van de
KNVB is. Dit zou dus tot en met april dit jaar zijn.

Wij hebben besloten om de vergadering nu online te doen om de volgende
redenen:

We willen graag op snelle termijn de leden inlichten over het bijzondere jaar
2019-2020. Maar ook is de bestuursverkiezing van maar liefst vijf nieuwe
beoogde leden voor ons van groot belang om verder te kunnen in de
besluitvorming als bestuur. En met het laatste nieuws in de hand over Covid-19
en de varianten daarop kunnen we niet inschatten of we de ALV in ons clubhuis
kunnen houden binnen de gestelde termijn. Hierdoor zien wij ons als bestuur
geen andere keuze om de vergadering online te houden.

Bij deze online ALV zijn er wel een aantal ‘spelregels’ die we als bestuur graag
in acht willen nemen:

* Een zeer dringend beroep om vragen vooraf in te dienen, dat maakt het voor
ons als bestuur makkelijker. Eventuele vragen over de financiën of over andere
stukken kunnen gestuurd worden naar bestuur@vv-hsc.nl

* Ook met betrekking tot het stellen van vragen zullen we het enigszins anders
doen dan gebruikelijk. We doen hierbij wel een beroep op de discipline van alle
aanwezigen om de beurt even af te wachten. Als er vooraf al vragen zijn stel
deze dan van te voren via de mail. We doen ons best om deze z.s.m. te
beantwoorden.

Het zal online allemaal iets lastiger zijn dan in ons clubhuis.

- We zullen na punt 6, het financiële verslag van de penningmeester een
vragenronde doen.
- We zullen aan het eind uiteraard ook nog een rondvraag doen.

 

De link naar teams is: Klik hier om deel te nemen aan de ALV.

Als je nog andere vragen hebt, laat het gerust weten via bestuur@vv-hsc.nl

De vergaderstukken zoals de agenda, de notulen van de ALV van 25 nov 2019,
het financieel jaarverslag, jaarrekening en de balans en exploitatie van het
seizoen 2019-2020 kun je onderaan dit bericht downloaden. Het algemene
jaarverslag zal hieraan z.s.m. toegevoegd worden.

Sportieve groet en hopelijk zien we jullie 23 maart om 19.30 uur online!

Het bestuur
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NIEUWE BEOOGDE PENNINGMEESTER JOHAN
ZUIDEMA
 

Gister is door Hans Nijland en Henk Vegter gesproken met Johan Zuidema over
het bekleden van de functie penningmeester binnen onze vereniging. Het
bestuur zag in Johan Zuidema een eventuele geschikte kandidaat voor het
penningmeesterschap en Johan heeft deze uitnodiging ter harte genomen!
Johan heeft een financiële achtergrond. Heeft gewerkt bij de Rabobank, en
heeft nu een eigen hypotheek kantoor. Johan heeft één van zijn zoontjes
voetballen bij onze kabauters! Als bestuur zijn we erg blij dat Johan ons komt
versterken! Hierdoor kan Henk Vegter eventueel doorschuiven naar de functie
technische zaken binnen het bestuur. In de online Algemene Leden Vergadering
van dinsdag 23 maart om 19.30 uur zal de bestuursverkiezing plaatsvinden.

 

Het bestuur

Contactgegevens

Uitschrijven
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heeft nu een eigen hypotheek kantoor. Johan heeft één van zijn zoontjes
voetballen bij onze kabauters! Als bestuur zijn we erg blij dat Johan ons komt
versterken! Hierdoor kan Henk Vegter eventueel doorschuiven naar de functie
technische zaken binnen het bestuur. In de online Algemene Leden Vergadering
van dinsdag 23 maart om 19.30 uur zal de bestuursverkiezing plaatsvinden.

 

Het bestuur

Contactgegevens

Uitschrijven

https://website.storage/Data/HSC/RTE/Bestanden/Nieuwsbrief/41/Agenda_ALV_23_maart_2021.doc
https://website.storage/Data/HSC/RTE/Bestanden/Nieuwsbrief/41/Notulen_ALV_25_november_2019.docx
https://website.storage/Data/HSC/RTE/Bestanden/Nieuwsbrief/41/Financieel_Jaarverslag_2019-2020.docx
https://website.storage/Data/HSC/RTE/Bestanden/Nieuwsbrief/41/Balans_en_exploitatie_seizoen_2019-2020.xlsx
https://www.vv-hsc.nl/Modules/Nieuwsbrief/Front/Handlers/Uitschrijven.ashx?o=7852a209e07442df8950ec0603e5f9f9

