Notulen ALV 1 mei 2015 20.00 uur
Aanwezig:
Corine Ammerlaan, Roos Bakker, Nicky Groenewegen, Menno Hoekstra, Geert Kaldenhoven,
Okke Kervers, Jan van Leeuwen (tevens volmacht voor Kirsten van Leeuwen), Peter ’t
Mannetje, Maarten Meijers, Yurick Merill, Odette Paauwe, Leonieke Riemens (tevens
volmacht voor Jack Schneider), Ewald van Rooij, Patrick Schneider, Marc Spaans, Dennis
Stapper, Marian Stapper, Onno Stapper, Tom Stapper, Mike Verbeek (tevens volmacht voor
Marion Verbeek), Peter Verkerk, Michael de Zwart.
Afwezig m.k.: Peter Duk, Denise Goedhart, Harry Henrichs, Ben Niemeijer, Jack Schneider,
Reinier Sepers.

Agenda:
1.
Opening
Door Peter Verkerk voorzitter a.i.
2.

Verslag vergadering 27 maart 2015
Akkoord, Menno Hoekstra was wel aanwezig, eindtijd was 00.00 uur.

2a.

Voorstel tot afsluiten Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Hiermee gaat de ALV met algemene stemmen akkoord.

3.

Voorstel rondje kandidaten bestuur HSV Adegeest
Beoogd voorzitter Okke Kervers, beoogd penningmeester Odette Paauwe en
beoogd secretaris Geert Kaldenhoven stellen zich voor.

4.

Benoeming bestuur Adegeest
De drie kandidaten worden door de ALV met algemene stemmen benoemd.

5.

Presentatie Okke Kervers voorstel toekomstige organisatie Adegeest
Presentatie door voorzitter Okke Kervers van het Organogram waarmee de
vereniging wil gaan werken, alsmede de drie scenario’s die via een brief gestuurd
zijn naar alle leden.
Onno Stapper: waar is het oude organogram, dat staat niet meer op de site.
Okke: klopt
Menno Hoekstra en Jan van Leeuwen vragen om een toelichting.
Okke: uitgangspunt is dat de leden actiever bij de vereniging worden betrokken en
meer moeten gaan doen.
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Jan van Leeuwen: 2 jaar geleden is veel energie gestoken om vrijwilligers te vragen,
mensen zijn persoonlijk benaderd.
Odette: leden moeten niet het Bestuur aan het werk zetten maar andersom, we
pakken het genoemde scenario op.
Michael Zwart: doe de oude organisatie niet weg
Okke: met heel veel informatie komen we er niet, taken moeten verdeeld worden
met veel taken belegd bij dezelfde mensen zijn wij kwetsbaar. Mensen inhuren
voor bijvoorbeeld schoonmaak wordt te duur.
Onno Stapper: hoe ga je de vrijwilligers “regelen”?
Okke: vragen aan leden, je bent lid van een vereniging
Odette: en niet alleen maar om te spelen
Jan van Leewen: Adegeest draait sinds 1986 op vrijwilligers.
Vraag uit de zaal: Honkbal junioren II heeft geen trainer
Okke: gaan we achteraan, de afspraak is dat Heren I junioren traint
Er komt een jeugdplan en een toekomstplan, een item is aspiranten/junioren
batboy te laten zijn bij Heren I Honkbal en aspiranten/junioren batgirl te laten zijn
bij dames I softbal.
Michael de Zwart: Trainers vanuit de selectie junioren laten trainen
Okke: krijgt prioriteit
Scenario I is akkoord, scenario II en III worden niet akkoord bevonden door de ALV
6.

Overzicht aandacht punten Bestuur op korte termijn
Er is een ronde over het complex gemaakt door het Bestuur, aandachtspunten zijn
o.a. kleedkamers, clubhuis, opruimen zolder voorraadhok, cursus IVA voor
barmedewerkers, knuppelrekken in de dug-out en bij beeball veld.

7.

Rondvraag
Peter ’t Mannetje en Michael de Zwart: veel succes
Nicky Groenewegen: waar valt de kampcommissie onder?
Antwoord: evenementencommissie
Onno Stapper: er horen vijf bestuursleden te zijn volgens de statuten
Odette: het voorstel is om de voorzitter(s) van een commissie aan te laten sluiten
bij DB vergaderingen bij toerbeurt, we moeten door.
Geert: Bestuur gaat via NOC NSF de VOG aanvragen, dit is gratis.

8.

Sluiting
Om 20.45
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