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Algemene Leden Vergadering
Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement
dinsdag 26 november 2013, welkom 20.00, aanvang 20.30 uur

OPROEP
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Oproep  aan:
• alle seniorleden.
• alle ereleden.
• alle leden van verdienste.
• de wettelijk vertegenwoordigers van alle juniorleden.

Doelstellingen van deze ALV: 
• Afsluiten vorig seizoen.
• Ten gevolge van het proces Liberty-2020, het starten van een nieuwe 

fase bij MHC-Liberty en de Stichting. 

Zoals vanuit Liberty-2020 is aangekondigd, willen we de structuur van de vereniging en 
de stichting aanpassen. Dit betekent een wijziging van de statuten en huishoudelijk 
reglement van “MHC-Liberty”. En van de “Stichting beheer en exploitatie hockey 
paviljoen en kunstgrasvelden Liberty” aanpassen van de naam, doelstelling en statuten 
van deze stichting. 

Daarnaast wil het bestuur van de vereniging een voorzitter voordragen aan de ALV en 
wordt er melding gemaakt van een nieuw bestuur bij de Stichting. 

Om dit alles te bereiken hebben we een goede opkomst nodig. Met name voor de 
wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement zijn de positieve stemmen nodig 
van een groot aantal leden (2/3 van 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden, het 
quorum).  Als er minder dan dit quorum is, zal er op dezelfde avond via een alternatieve 
procedure de wijziging opnieuw in stemming gebracht worden. 

Het programma van de avond:

20.00		
• Welkom op het clubhuis.

20.30 	
• Aanvang ALV met opening door de secretaris.
• Vaststellen van de notulen van de vorige ALV. 
• Verslag secretariaat door de secretaris.
• Financieel jaarverslag door de penningmeester. Waar onder meer aan 

de orde komt:
o De contributie.
o Schrappen van reiskosten- en toernooivergoeding.
o Boetes vanuit de KNHB.
o Kosten schoonmaak. 

• Verslag van de kascontrolecommissie. 
• Verzoek goedkeuring van de jaarrekening.
• Decharge van gevoerde beleid bestuur over het afgelopen boekjaar. 
• Verkiezing en benoeming van de voorzitter van de vereniging volgens 

Statuten art. 14. Voorgedragen door het bestuur wordt de heer Eric 
van den Bosch.

• (Her)benoeming van de overige bestuursleden Martijn Verburgh, Roel 
van Gestel, Rolf Vullings, Robert Renard. 

• Laatste stand van zaken project Liberty-2020.
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• Vaststellen dat de oproep van deze vergadering tijdig is geschiedt: 
Statuten art. 19.3.

• Het aantal aanwezige stemgerechtigden vaststellen: Statuten art. 24. 
• Zo nodig zal er besloten worden tot het doorgaan of beëindigen van de 

ALV. Bij beëindiging zal er direct een nieuwe ALV opgeroepen worden, 
die aansluitend zal beginnen.

• Ingeval van een nieuwe vergadering opening van deze.
• Het aantal aanwezige stemgerechtigden vaststellen: Statuten art. 24. 
• Vermelden waarom en dàt deze vergadering een besluit kan nemen 

voor het wijzigen van de Statuten en Huishoudelijk-reglement, zonder 
dat het vereiste aantal stemgerechtigden nodig is. 

• Toelichting op de nieuwe Statuten en Huishoudelijk-reglement model 
van de KNHB, om ze vervolgens vast te stellen. 

• Informatie vanuit de Stichting.
o Huidige financiële situatie van Club Liberty (Club= vereniging en stichting 

samen).
o Toelichting op de oorspronkelijke en nieuwe rol van de Stichting 

binnen Club Liberty. 
o Toelichting op de nieuwe naam en statuten van de Stichting, het 

akkoord van het zittende bestuur tot wijzigen van de statuten, om 
vervolgens accoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen. 

o Toelichting op de verdere procedure omtrent de zittende en 
volgende drie nieuwe bestuursleden: Joan Wassink (voorzitter), 
Haitse Hoos (secretaris), Huub Haarbosch (penningmeester).  

o Toelichting op de nieuwe Gebruiksovereenkomst voor het gebruik 
van de accommodatie. 

• Informatie vanuit “Team Veld 3”. 
• Rondvraag: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rondvraag 

Ouders en leden, kom ook en beslis mee over onze club. 

Sportieve groet van het Bestuur van MHC-Liberty,
Martijn Verburgh, Roel van Gestel, Rolf Vullings, Robert Renard, Eric van den Bosch.

Bijlagen behorende bij deze oproep:
• In een groene ordner in de bar en op de website http://www.mhc-liberty.nl/site/default.asp?

option=2502&stcname=declub_beleid zijn te vinden de concept statuten van de Vereniging en 
Stichting en de profielschetsen van de diverse bestuurders.

• Per e-mail secretaris@mhc-liberty.nl  zijn op te vragen de concept gebruiksovereenkomst en de 
cijfers van de vereniging seizoen 2012-2013. Uitsluitend op te vragen door leden.
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