Hockeyvereniging ‘t Spandersbosch

BIJZONDERE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
’t Spandersbosch
dinsdag 31 mei 2022
20.30 uur – Clubhuis ‘t Spandersbosch

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 november 2021*
4. Statuten* en Huishoudelijk Reglement*
Zie de nieuwe statuten conform model statuten van de KNHB en aangepast Huishoudelijk
Reglement.
5. Kleding seizoen 2022/2023 en verder (Spandersbosch shirt)*
Vanaf verenigingsjaar 2022-2023 heeft Hockeyvereniging ’t Spandersbosch een nieuwe
sponsorovereenkomst gesloten met Jumbo Hockey op basis waarvan er elke drie
verenigingsjaren een Spandersbosch-shirt tegen betaling ter beschikking gesteld gaat
worden. Dit ondersteunt het streven van de club naar een actuele en uniforme uitstraling in
het clubtenue.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Hockeyvereniging ‘t Spandersbosch

Logistiek
De B-ALV vindt plaats in het clubhuis van ’t Spandersbosch.
Agenda
Voorstellen, ten minste vijf dagen voor de vergadering door ten minste twintig leden schriftelijk bij
het bestuur ingediend, worden alsnog aan de agenda toegevoegd.
Quorum
Indien het quorum (25 stemgerechtigde leden) niet aanwezig is bij opening van de vergadering, dan
wordt de vergadering gesloten. Om 20.40 uur, eveneens op dinsdag 31 mei 2022, wordt dan de
Algemene Ledenvergadering geopend. Deze heeft dezelfde agenda. Voor besluitvorming in deze
vergadering is het quorum van 25 stemgerechtigde leden niet noodzakelijk.
Voor de wijziging van de statuten is een quorum van tenminste drie vierde van de stemgerechtigde
leden benodigd (zie hiervoor artikel 24 van de statuten). Indien bij opening van de vergadering dit
quorum niet is gehaald, dan wordt de vergadering gesloten en zal conform artikel 24 van de statuten
een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, niet eerder dan twee weken na de
eerste vergadering en niet later dan vier weken.
* Documenten
Deze documenten kunt u per 16 mei 2022 terugvinden op de website (achter de persoonlijke inlog):
- Nieuwe statuten (conform model statuten van de KNHB)
- Aangepast Huishoudelijk Reglement
Onderstaande documenten volgen later, voorafgaand aan de B-ALV:
- Samenvatting van de aanpassingen aan Statuten en Huishoudelijk Reglement
- Regeling Spandersbosch-shirt (als onderdeel van het clubtenue)
Besluitenlijst
Tijden de B-ALV zullen de volgende besluiten ter tafel komen:


Statuten



Huishoudelijk Reglement



Kledingbijdrage

