
 

 

 

UITNODIGING EN AGENDA NAJAARS ALV MIXED HOCKEY CLUB ZOETERMEER   

8 maart 2021 OM 19:00 UUR 

Het bestuur van Mixed Hockey Club Zoetermeer nodigt al haar leden van harte uit voor de Najaars 

Algemene Ledenvergadering op maandag 8 maart ’21.  

In november van het vorig jaar hebben we besloten de gebruikelijke Najaars ALV uit te stellen in de 

hoop en verwachting dat deze een paar maanden later op een (enigszins) normale manier zou 

kunnen plaatsvinden in het clubhuis. Nu blijkt dat een fysieke vergadering nog steeds niet haalbaar is, 

organiseren we deze uitgestelde ALV digitaal via Online-ALV. 

 

Agenda 

1) Opening 
2) Vaststellen aantal stemmen 
3) Vaststellen agenda  
4) Ingekomen stukken  

Verenigingsjaar 2019-2020 

5) Financieel verslag 
6) Verslag van de Kascommissie  
7) Verlenen van decharge 

Verenigingsjaar 2020-2021 

8) Verkiezing kascommissie  
9) Rondvraag  
10) Sluiting  

 

Als je wilt deelnemen aan de ALV op maandag 8 maart, dan kan dat alleen als je vooraf bent 

aangemeld. Aanmelden kan tot uiterlijk 4 maart 20:00 uur via: https://forms.gle/csbUb9c3YpYJsoDcA 

Ook machtigingen kunnen hier vermeld worden. Vergeet niet als je gemachtigd bent, om het 

machtigingsformulier in te vullen dat je bij dit bericht op de website vindt en dit uiterlijk 5 maart per 

mail te versturen naar secretaris@mhczoetermeer.nl 

Aangemelde leden ontvangen via online-alv.nl uiterlijk 1 dag voor aanvang een uitnodiging per email 

voor de digitale vergadering. Toegang tot de ALV is strikt persoonlijk en alleen voor leden, ereleden, 

leden van verdienste en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden.  



 

De digitale vergadering biedt maar zeer beperkt mogelijkheden tot het stellen van vragen tijdens de 

vergadering zelf. Leden die bij de ALV aanwezig zijn, kunnen vooraf hun vragen of opmerkingen 

indienen tot en met donderdag 4 maart via secretaris@mhczoetermeer.nl 

 

De financiële stukken kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd o.v.v. je lidnummer t/m 
zaterdag 6 maart via penningmeester@mhczoetermeer.nl 

 

Wij hopen jullie te treffen bij deze Online-ALV. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden,  

Annelies van der Vis (Secretaris MHCZ) 

 

Toegang en stemrecht  

Statuten: Artikel 16 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden. Geschorste leden hebben enkel  

toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing van het lid wordt behandeld, en  

zijn bevoegd daarover dan het woord te voeren.  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur dan wel de  
voorzitter van de algemene vergadering.  

3. Ieder lid heeft één stem. Stemrecht van minderjarige leden is toegekend aan hun wettelijke  

vertegenwoordigers.  

4. Een stemgerechtigd lid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd stemgerechtigd 

lid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan naast zijn/haar 

eigen stem als gevolmachtigde slechts voor één andere stemgerechtigde leden ter 

vergadering zijn stem uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook 
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.  

 

 


