
 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering HSV  

 

Datum:  Woensdag 6 oktober, aanvang 19.30 uur  

Locatie:  Kantine in de Basis 

 

Deel 1 (formele ALV)        van 19.30 – 20.15 

1. Opening  

 

2. Vaststelling notulen van de ALV 29 april 2021 (seizoen 2019/2020) 

 

3. Jaarverslag 2020-2021  

toelichting door de diverse bestuursleden 

 

4. Jaarrekening 2020-2021  

toelichting door de penningmeester 

 

5. Verslag van de kascommissie 2020-2021 

toelichting door de kascommissie 

 

6. Vaststelling van de begroting 2021-2022 

toelichting door de penningmeester 

 

7. Vaststelling van de contributie 2022-2023 

toelichting door de penningmeester  

 

8. Vaststelling reglement in het kader van de WBTR 

toelichting door de voorzitter 

 

9. Benoeming bestuursleden 

voordracht algemeen lid (portefeuille jeugd): Stephan de Jong per 01-07-2021 

voordracht algemeen lid (portefeuille beheer): vacature 

 

10. Verkiezing kascommissie 2021-2022 

 

11. Doorkijkje naar komend seizoen 

toelichting voorzitter 

 

12. Rondvraag 

Wil je hierbij aanwezig zijn, meld je aan via: secretaris@vvhsv.nl onder vermelding van Deel 1 

mailto:secretaris@vvhsv.nl


Deel 2 (rond-de-tafelgesprek)    van 20.30 – 22.00 

Het bestuur vindt het belangrijk te weten hoe het draagvlak is bij de leden, met betrekking tot een 

aantal onderwerpen. Mede op basis daarvan willen wij de eigen visie aanscherpen en het beleid voor 

de toekomst verder ontwikkelen. 

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat er ruimte is voor dialoog tussen mensen, vanuit respect, 

waarbij alle meningen tellen. Van jonge en oudere leden en vrijwilligers. Van mensen die vol 

betrokken zijn tot mensen die meer zijdelings staan, maar ook goede ideeën hebben. 

Er zal een aantal thema’s worden besproken en na elk thema wordt er van tafel gewisseld, zodat je 

steeds met een aantal andere mensen in gesprek zult zijn. Na afloop worden meningen 

geïnventariseerd. Die meningen worden dus niet gebruikt voor de feitelijke beslissingen op 

onderdelen, maar zullen input geven aan gezond en gedragen beleid.  

Enkele (mogelijke) onderwerpen: 

* Willen wij HSV in de toekomst een zaterdag- of zondagvoetbalvereniging laten zijn? 

* Willen wij bij HSV in de toekomst een JO23? 

* Willen wij bij HSV een Rookvrij complex (ook op zondag)? 

* Willen wij bij HSV de kantine in de huidige vorm door vrijwilligers laten beheren, of willen wij 

een professioneel beheerder?  

* Willen wij als HSV in de toekomst samengaan met Foresters? 

*  Willen wij een overdekte tribune aan de andere kant en/of stoeltjes op de huidige tribune? 

Wil je hierbij aanwezig zijn, meld je aan via: secretaris@vvhsv.nl onder vermelding van Deel 2 

 

Wil je bij beide delen van de avond aanwezig zijn, geef dan aan Deel 1 + 2 
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