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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
’t Spandersbosch 

 
maandag 27 juni 2022 

20.30 uur 
Clubhuis ‘t Spandersbosch 

 
 

Agenda 

 
1. Opening 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
3. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 31 mei 2022 * 

 
4. Uitreiking bekers:  

a. Scheidsrechtersbeker 
b. Rademakerbeker 
c. Beker van Verdienste 

 
5. Accordering Statuten en Huishoudelijk Reglement zoals toegelicht en besproken op de B-ALV 

van 31 mei 2022 * 
 

6. Vooruitblik seizoen 2022/2023 
a. Hockey-organisatorische zaken 
b. Hockey-technische zaken 
c. Accommodatie en clubhuis 
d. Sponsoring / Businessclub 
e. Horeca, communicatie en evenementen 
f. Vrijwilligers 

 
7. Vaststelling begroting seizoen 2022/2023 * 

 
8. Vaststelling contributies seizoen 2022/2023 * 
 
9. Bestuurssamenstelling ** 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting  

 



Hockeyvereniging ‘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. 
 

* Documenten voor de ALV  
Documenten voor deze ALV zijn vanaf 25 juni 2022 te vinden op de website achter de persoonlijke 
inlog onder ‘Club’, tabblad ‘Documenten ALV’. Het betreft voor deze ALV: 

- de notulen van de B-ALV van 31 mei 2022; 
- de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement; en 
- financiële presentatie met daarin de begroting en contributies voor het seizoen 2022/2023. 

 

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 maandag 27 juni 2022, wordt dan de 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering geopend. Deze heeft dezelfde agenda. Voor besluitvorming 
in deze vergadering is het quorum van 25 stemgerechtigde leden niet noodzakelijk. 
 

** Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat momenteel uit Roel Testroote (voorzitter), Esther du Marchie Sarvaas (secretaris 
& vrijwilligers), Sebastiaan de Koning (penningmeester), Jelle Gerard Joustra (hockey-
organisatorische zaken), Stef van Aarle (hockey-technische zaken) en Bob Smit (accommodatie & 
exploitatie). 
 
a) Het bestuur heeft Freek Jansen bereid gevonden de portefeuille van sponsoring en 

communicatie op zich te nemen en draagt zijn benoeming graag aan de Ledenvergadering voor. 
 

b) Voor Roel Testroote (voorzitter) en Bob Smit (accommodatie & exploitatie) loopt de 
driejaarstermijn af op 27 juni 2022. Zij stellen zich per direct herkiesbaar voor een volgende 
termijn. 

 
Eventuele (tegen)kandidaten dienen ten minste vijf (5) dagen vóór deze Algemene Ledenvergadering 
schriftelijk aan de secretaris kenbaar te worden gemaakt, ondersteund door ten minste twintig (20) 
stemgerechtigde leden. 
 
 

Besluitenlijst 
Tijden de ALV zullen de volgende besluiten ter tafel komen: 
 

 Accordering Statuten en Huishoudelijk Reglement 
 

 Goedkeuring begroting 2022/2023 
 

 Goedkeuring contributie 2022/2023 
 

 Bestuurssamenstelling 


