
Verslag extra ALV  
Maandag 22 november 20.30 uur, online meeting 
Aanwezig: leden van het bestuur, trainers, ouders/vrijwilligers en leden/vrijwilligers. 
 
1. Welkom en opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn 11 personen ingelogd.  
 
Graag de microfoon en beeldscherm uit in verband met de bandbreedte. 
Mochten er vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden in de chat. Deze vragen zullen beantwoord 
worden. 
De presentatie wordt daarbij opgenomen om de notulen te kunnen maken. Mocht er tot stemming 
worden overgegaan, wordt er gevraagd om alleen de tegenstemmen te geven door middel van het 
opsteken van je digitale hand. 
 
Grow together 
We hebben nog altijd opstaande functies en rollen. Hierdoor komt het helaas vaak voor dat op 
dezelfde mensen terugvallen. Mochten er nog mensen zijn die een handje willen helpen. Stuur dan 
een berichtje naar de secretaris. 
 
Er zijn nog een aantal vacatures en vrijwilligersrollen beschikbaar: 
Technische zaken (Bestuur) 
Jeugd of Senioren TC coördinator   
IJshockeyschool coördinator  
Penningmeester 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 
3. Vaststelling agenda 
Voorzitter vraagt of er nog aanvullingen op de agenda zijn. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
4. Aanpassing statuten 
Het bestuur vraagt de ALV goedkeuring om de aanpassing van de statuten. Dit hebben wij eerst 
getracht via Spond te doen. Echter hebben wij besloten dit toch via een ingelaste extra ALV te laten 
vaststellen. 
 
Op dit moment hebben wij 176 leden. Er moet 2/3 van de leden (117 leden) aanwezig zijn bij de ALV 
om een geldig stemming te kunnen verkrijgen. Momenteel zijn er 11 ingelogde personen aanwezig, 
waarvan 3 bestuursleden. Zij vertegenwoordigen 21 leden. Wij kunnen nu dus niet tot stemming 
overgaan om de statuten goed te keuren. 
 
Voorzitter vraagt over hierover nog vragen zijn.  
 
Peter van den Heuvel: Ik ben zelf geen lid mag ik dan wel stemmen? 
Een ouder mag namens zijn kind(eren) een stem uitbrengen. 
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5. Rondvraag 
Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. De statuten kunnen niet 
vastgesteld worden omdat er te weinig leden aanwezig zijn. Wij willen in ieder geval degenen die 
aanwezig hartelijk bedanken dat zij de moeite hebben genomen om aanwezig te zijn. 
 
6. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en tijd en wenst iedereen een fijne avond. 
Binnen nu en 4 weken zal er nieuwe oproep voor een ALV gedaan worden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


