
 

 

 

UITNODIGING EN AGENDA VOORJAARS ALV MIXED HOCKEY CLUB ZOETERMEER   

6 JULI 2020 OM 20.00 UUR 

Het bestuur van Mixed Hockey Club Zoetermeer nodigt al haar leden van harte uit voor de Voorjaars 

Algemene Ledenvergadering op maandag 6 juli 2020. De ledenvergadering vindt plaats in het 

club(t)huis aan de Van der Hagenstraat 19 te Zoetermeer en begint om 20.00 uur.   

Agenda 

1) Opening 

2) Vaststellen aantal stemmen 

3) Vaststellen agenda  

4) Ingekomen stukken  

5) Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2019 

6) Stand van zaken MHC Zoetermeer 

7) Begroting voor het volgende hockeyseizoen en vaststelling contributies seizoen 2020-2021 

8) Aanpassing Huishoudelijk Reglement 

9) Bestuurswisselingen 

I. Reglementair aftredend, doch herkiesbaar mevrouw Bella Overgoor, Voorzitter. 

Goedkeuring herverkiezing mevrouw Bella Overgoor  

II. Reglementair aftredend, doch herkiesbaar de heer Robert van Haarlem, Penningmeester. 

Goedkeuring herverkiezing de heer Robert van Haarlem  

III. Reglementair aftredend, doch herkiesbaar mevrouw Annelies van der Vis, Secretaris. 

Goedkeuring herverkiezing mevrouw Annelies van der Vis  

IV. Reglementair aftredend, doch herkiesbaar de heer Marcel van der Kroft, bestuurslid 

Junioren. Goedkeuring herverkiezing de heer Marcel van der Kroft.  

V. Reglementair aftredend, doch herkiesbaar de heer Stefan Hamers, bestuurslid HR en 

Hockeypartners. Goedkeuring herverkiezing de heer Stefan Hamers.  

VI. Reglementair aftredend, doch herkiesbaar, mevrouw Florentine van der Vaart, 

bestuurslid Senioren breedte, veteranen en trimmers. Goedkeuring herverkiezing 

mevrouw Florentine van der Vaart. 

VII. Reglementair aftredend, niet herkiesbaar de heer Edward Konijnendijk, bestuurslid 

accommodatie. Sinds februari 2020 heeft Léonie van der Linden de portefeuille in 

operationele zin overgenomen en is zij actief als accommodatiemanager. In overleg is 

besloten geen nieuw bestuurslid voor te dragen, maar onder te brengen bij het Dagelijks 

Bestuur. 

VIII. Reglementair aftredend, niet herkiesbaar de heer Harry Spuyman, bestuurslid Tophockey 

D1/D2/MA1 en H1/H2/JA1. Sinds december 2019 wordt de portefeuille ingevuld door de 

twee managers tophockey i.s.m. de voorzitter, zoals dat ook voor aanvang van het 

seizoen georganiseerd was. 

Het Bestuur van MHCZ is verheugd te kunnen voordragen als nieuw bestuurslid Jongste 

Jeugd mevrouw Marjolijn Waal. 

IX. Goedkeuring toetreding tot bestuur mevrouw Marjolijn Waal met als portefeuille Jongste 

jeugd. 



 

 

10) Rondvraag  

11) Sluiting  

 

Het bestuur hoopt u te treffen bij deze ALV. De notulen en het machtigingsformulier kunt u vanaf 1 juli 

2020 downloaden in het besloten deel van de website onder documenten. Hiervoor dient u in te 

loggen op MIJN MHCZ .  

De financiële stukken kunt u opvragen vanaf woensdag 1 juli a.s. Dit kan uitsluitend door MHCZ leden 

en per email o.v.v. lidnummer bij de penningmeester van MHCZ, dhr. Robert van Haarlem,  

penningmeester@mhczoetermeer.nl 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden,  

Annelies van der Vis (Secretaris MHCZ) 

 

 

Toegang en stemrecht  
Artikel 16  

Ieder lid heeft één stem. Stemrecht van minderjarige leden is toegekend aan hun wettelijke 
vertegenwoordigers.  

Een stemgerechtigd lid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd 
stemgerechtigd lid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan 
naast zijn/haar eigen stem als gevolmachtigde slechts voor één andere stemgerechtigde 
leden ter vergadering zijn stem uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht 
wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Het machtigingsformulier 
hiervoor is te downloaden in het besloten deel van de website onder documenten. 
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