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1.

Opening
De vergadering wordt door Peter geopend om 20:20

2.

Ingekomen stukken
a. Oplossing voor het fluiten bij de rayon teams
Stefan komt een kleine toelichting geven over zijn ingezonden stuk. De aanwezigen van U22
dragen dit voorstel, ondanks het te laat is ingebracht is de meerderheid voor het voorstel toch te
behandelen.
Vincent vindt het stuk niet helemaal volledig.
Gaan we dit verwerken in een beleidsvorm of in een artikel van het HHR?
Julien E en D beleid los?
Peter hoe ga je afspreken wie er gaat fluiten? Bijhouden in een document oid.
Helma steldt voor om het algehele niveau omhoog te trekken, verplicht stellen vanaf een
bepaalde leeftijd.
Jan denk ook aan een oplossing voor de jongere teams.
Vincent algehele bereidwillendheid zou veel hoger moeten.
STEMMING:
Wie gaat dit vraagstuk oplossen? (De meerderheid is het eens met de intensie)
Bestuur neemt deze taak op zich, met vertegenwoordigers uit de teams boven u 18 (De
meerderheid is het hier mee eens)

3.

Goedkeuring van de notulen ALV 2011
De notulen van vorig jaar wordt door de meerderheid goedgekeurd.

4.

Goedkeuring van de jaarverslagen
De jaarverslagen worden een voor een door de meerderheid goedgekeurd.
ICT, kanttekening dat er namen en andere variabelen uit CrossOver worden gehaald, dit maakt
CrossOver makkelijker te onderhouden.

5.

Mededelingen van het bestuur met o.a.
a. Uitreiken beker/medailles kampioensteams (JU14, MU16, U22)
een viertal teams maakt door middel van een kampioenswedstrijd nog kans om kampioen te
worden (Heren 2, JU18, JU16.1, MU14.1)
b.

Toekomst Westland Stars
Er zijn de nodige investeringen gedaan om de vereniging naar een hoger niveau te tillen, dit kan
echter niet zonder vrijwilligers! Enkele posities moeten versterkt worden.
Hidde, ouders proberen taken binnen de vereniging te laten regelen.
Dit hebben we in de jeugd ALV aangekaart.

c.

Contributie, verhoging van 25, op de Rayon Toeslag (Totaal 50,)
Hidde, waar zijn de extra kosten op gebaseerd? Extra kosten bond afdracht, scheidsrechter
kosten.
Jan kosten voorkomen door extra sponsors? Daar zijn we mee bezig, dit wil het bestuur nog
niet bekend maken.
Sponsoring waar niets mee wordt gedaan is stom, soms zijn er mensen bereid te sponsoren
maar hier wordt vervolgens geen contact mee opgenomen.

6.

d.

Uitreiken trainer/coach vergoedingen
Enkele trainers en coaches zijn zo gul geweest om hun vergoeding aan de vereniging te
schenken. Julien Alzein, Tim vd Boogaard, Karsten de Gier, Matthijs vd Beukel.

e.

Jubilarissen
De jubilarissen zullen op het jubileumfeest worden gehuldigd.

Bestuurswisselingen
a. Aftredend en niet herkiesbaar (na FALV)
i. Ingrid Dubbeldam (Peter overhandigd een bos bloemen aan Ingrid)
ii. Oscar van der Valk (wedstrijd secretaris)
b. Herkiesbaar
i. Peter van den Beukel (voorzitter)
ii. Dave Willems (secretaris)
iii. Michiel van Nieuwkerk (ICT/Publiciteit)
iv. Joost Prins (Algemeen)
c. Voorstellen
i. Michel Helderman (Penningmeester)
Alle herkiesbare bestuursleden worden herkozen.
De penningmeerster wordt daadwerkelijk gekozen op de FALV
d.

Jubileum
Uitnodigen van leden en ouders, er zijn ook nog vrijwilligers nodig die bar of keukendienst willen
draaien.

e.

Tenu
Tenu presentatie door Pascal en Michiel met een toelichting van de nieuwe kleuren.

Pauze (10 min)
7.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement
Er is geen bezwaar tegen het doorvoeren van taaltechnische aanpassingen in het huishoudelijk
reglement. De wijzigingen dienen wel aan de leden bekend te worden gemaakt, middels de nieuwsbrief.

8.

Organisatie en beleid
CrossOver, Michiel spoort de aanwezigen aan om input te leveren voor CrossOver.
Helma vraagt zich af of er mogelijkheid is tot interactie. Het bestuur gaat deze mogelijkheden bekijken.

9.

Benoeming kascontrole commissie
Michel verlaat de kascontrolecommissie.
Julian Alzein meldt zich aan om samen met Stefan van den Beukel de kascontrolecommissie te
vormen.

10. Mededelingen met betrekking tot teamindeling volgend seizoen
Oscar deelt de teamindeling mee, zie sheets.
Er worden ook nog diverse trainers gezocht.

11. Rondvraag
Pascal, boete beleid (Mark Sonneveld), TFSindelen (Matthijs van den Beukel), scheidsrechterszaken
(Lisanne)
Helma, misschien is het mogelijk om een vaste indeling te maken voor de rayonteams.
Hanneke, de mensen die zich hebben ingezet voor de vereniging meer aandacht geven als zij hun taak
opzeggen.
Helma, miste de coach van U22.
We zijn druk bezig om Marvin een goede plek binnen de vereniging te geven.
12. Sluiting om 22:26

