INTRO BESTUUR ALV 30 NOVEMBER 2015

Beste leden
Voor de derde ledenvergadering van HSV Adegeest informeren wij u over lopende zaken
vooraf graag op schrift. Het geeft u de gelegenheid vragen te formuleren en het scheelt
ongelooflijk veel tijd voor de vergadering.
Graag neemt het bestuur u mee naar ontwikkelingen van de afgelopen periode mei 2015 tot
heden.
Bij het overnemen van de taken van het voorgaande bestuur zijn wij behoorlijk het diepe in
gegaan.
Niet alleen financieel maar ook organisatorisch, waarbij het huidige bestuur geconfronteerd
wordt met afspraken die niet zijn terug te vinden danwel niet zijn vastgelegd.
De inhoud van het bestuurlijk overleg in de maanden mei tot en met heden is slechts
mondjesmaat met de leden gedeeld waardoor velen het idee kregen dat er niets gebeurde. Niet
alleen het idee, het werd ook uitgesproken als een waarheid. Echter niets is minder waar.
Buiten huishoudelijke taken zoals,
Het opruimen van de bestuurskamer;
Het weggooien en laten ophalen van oude koelkasten;
Een onderzoek naar keukenmateriaal en mogelijke vervanging ervan;
Een onderzoek naar drank in een blik of een fles;
Het inkopen van blikkenpersen;
Overleg met VLIKO voor inzamelen van aluminium;
De aankoop van een koffiemachine om volgend jaar onze gasten beter te kunnen ontvangen;
De aankoop van een nieuwe kassa, waardoor inkoop en verkoop beter zal zijn te volgen;
De aankoop van een pinautomaat waardoor volgend jaar een verbod is op bonnen aan de bar en
iedereen dus meteen contant kan afrekenen, is bestuurlijk natuurlijk meer gebeurd dan men kon
waarnemen.
Het bestuur is van mening dat de opleiding van de jeugd het belangrijkste is binnen de
vereniging, omdat de jeugd de toekomst heeft. Om die reden heeft het bestuur een jeugdplan
gemaakt en een opleidingsplan in de maak. Jeugd is de basis van HSV Adegeest en wij hebben
dus met elkaar de verantwoording de jeugd goed op te leiden in deze sport.
Extern werd deelgenomen aan het zogenaamde burenoverleg en is een onderhandeling gaande
om in de winterperiode het honkbalveld te verhuren aan Voorschoten 97 voor E en F jeugd,
categorie 6 tot en met 10 jaar. De kantine zal niet worden gebruik.
Naar de mening van het bestuur heeft de vereniging nog een lange weg met elkaar te gaan.
Het bestuur vindt het teleurstellend dat de actie ‘Daad bij het woord’ tot nu toe 23 vrijwilligers
heeft opgeleverd. Vrijwilligers die wat extra’s in de vereniging willen doen. Dit aantal is sterk
onvoldoende om de vereniging op een hoger niveau te krijgen en bovenal het voortbestaan van
de vereniging te waarborgen. Het bestuur doet dus een beroep op u om u alsnog aan te melden
voor een taak.

U kunt hierbij denken aan:
Bardiensten
Scheidsrechterbeurten
Trainers/Coaches
Teamleiders
Opleidingstrajecten jeugd
Inkoop bar
Pakkenfondsbeheer
Veldcommissie
Het wassen van keukenlinnengoed
Het samenstellen van een schoonmaak ploeg voor de kantine
Lustrumcommissie etc.
Daarnaast wordt gezocht naar een “train de trainer” met als doel de coaches en de trainers te
begeleiden om het opleidingsplan zo goed mogelijk in onderling overleg uit te voeren.
In de vergadering van 30 oktober heeft het bestuur geconcludeerd dat drie scenario’s mogelijk
zijn:
1. We zetten met elkaar de schouders onder en Adegeest wordt als vereniging naar een
hoger plan getild
2. We krijgen geen vrijwilligers en huren hulp van buitenaf in, waardoor de contributie
behoorlijk zal stijgen
3. De leden zijn het niet eens met 1 en 2: dan treedt het zittende bestuur op 30 november
af.
Het probleem binnen Adegeest is ontstaan door het ontbreken van afspraken met elkaar
waardoor allerlei zijregels en onduidelijke afspraken gemaakt zijn en een flink aantal mensen
menen dat zij daar verantwoordelijk voor zijn of zelfs het mandaat hebben om dit te doen.
De bouwcommissie heeft voorgesteld een nieuwe kantine te bouwen. De ALV moet zich hier
over uitspreken. Wij verwachten deze uitspraak van de leden op 30 november 2015.
Dan de financiële status. Al eerder is duidelijk gecommuniceerd dat niet alles kan en dat keuzes
gemaakt moeten worden. Steeds vaker zal moeten worden afgewogen wat het belangrijkste is.
In 2015 werd gestart met een eigen vermogen van 300 EUR en een schuld aan één van de leden
van circa 4300 EUR, waarvan met enige moeite dit jaar 1.000 EUR is afgelost.
Om u een idee te geven van de grootste kosten, verwijzen wij u naar de begroting 2016.
Met betrekking tot het pakkenfonds stelt het Bestuur voor het pakkenfonds vanaf 18 jaar op te
heffen. De leden vanaf 18 jaar die al een pak hebben kunnen dit pak behouden en hebben geen
recht meer op teruggave van de borg. Voor de jeugd tot 18 jaar zal het pakkenfonds in stand
worden gehouden.
Nieuwe leden kunnen een wedstrijdpak aanschaffen uit de huidige voorraad tegen een nog
nader vast te stellen prijs of een nieuw wedstrijd pak kopen bij de leverancier verbonden aan
HSV Adegeest.

Voor wat betreft de begroting:
Om een gezond financieel klimaat voor elkaar te krijgen is in de begroting uitgegaan van een
contributieverhoging voor jeugd tot en met 17 jaar van 10 EUR en voor leden vanaf 18 jaar van
15 EUR (zie bijgevoegde begroting).
Met deze gedachte gaat het bestuur de ALV in en bespreekt dit graag met u. Komt allen, de
toekomst van HSV Adegeest staat op het spel.
Voor de rondvraag vraagt het bestuur u uw vragen schriftelijk in te dienen bij de secretaris van
het bestuur (secretaris@hsv-adegeest.nl)
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