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NOTULEN EXTRA ALGEMENE  LEDEN  VERGADERING 9 JANUARI 2016 
 
 
Aanwezig:  
 
Herman Terra, Elly Terra, Pieter Vos, Denise Vos, Loes Stomph, Bart Romeijn, Annette Baas, 
Daan Overgaag, Fedde Parel, Chris van der Waal, Babet van ’t Zelfde, Bart van Leeuwen, Henk 
van Muijen en Jet Schenk. Tevens is jeugdlid Wouter Vos aanwezig. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
Erik Schwencke 
 
Voorzitter extra ALV 09.01.2016 
 
Jet Schenk, Voorzitter Bestuur Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh 
 
Notulist extra ALV 09.01.2016 
 
Henk van Muijen, Commissaris Technische Zaken Bestuur Alblasserwaardse Hockeyclub 
Souburgh 
 
 
1. Opening 
 
Voorzitter Jet Schenk opent om 16.15 uur deze extra Ledenvergadering van Hockeyclub 
Souburgh en heet alle aanwezigen van harte welkom.  Doel van deze extra Ledenvergadering is 
om voorgestelde nieuwe statuten en huishoudelijk regelement van HC Souburgh te bespreken en 
na instemming door de ledenvergadering goed te keuren. 
 
Bart van Leeuwen en Erik Schwencke hebben veel tijd gestoken in de voorbereiding van 
voorliggende nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement. Jet Schenk dankt hen hiervoor en 
geeft het woord aan Bart van Leeuwen voor nadere uitleg. 
 
2. Doel aanpassing voorliggende  Statuten en Huishoudelijk Reglement 
 
De KNHB heeft n.a.v. diverse kleedkamerschandalen besloten om haar eigen Statuten aan te 
scherpen en alle bij haar aangesloten verenigingen te verplichten hun eigen Statuten hierop aan 
te passen. Belangrijk uitgangspunt hierin is de positie van leden/vrijwilligers en mogelijkheid om 
hen uit te sluiten/schorsen. 
 
De Statuten van Hockeyclub Souburgh voldeden hieraan niet en moesten derhalve aangepast 
worden. Dit is tevens gebruikt om de uit 1991 stammende Statuten aan de huidige tijd aan te 
passen en moderniseren. Hierbij is het standaard model van de KNHB toegepast. 
 
De aangepaste versie is door de KNHB beoordeeld en goedgekeurd.  
 
Het Huishoudelijk Reglement is een afgeleide van de Statuten en moest derhalve ook aangepast 
worden. 
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3. Uitleg voorliggende nieuwe Statuten  

 
Bart van Leeuwen geeft aan dat de voorliggende nieuwe Statuten via de website ter inzage voor 
iedereen ter inzage beschikbaar was. Hij gaat kort in op de inhoud. 
 
Tekst is opgefrist en heeft daarmee moderner aanzien gekregen. In tegenstelling tot de 
bestaande versie worden moderne elektronische  media ook als communicatiemiddel tussen 
vereniging en leden toegestaan. De voorliggende Statuten van Hockeyclub Souburgh zijn 
afgeleid van het standaard KNHB model. Hierin wordt vooral aandacht besteed aan 
gedragsvoorwaarden en mogelijk te nemen maatregelen als daar niet aan voldaan wordt. Dit 
geldt voor verenigingen en daarmee dus ook voor haar leden. Dit geldt voor alle leden van 
Hockeyclub Souburgh, dus naast senioren leden ook voor niet spelende leden en alle jeugdleden 
(<18 jaar). Uitsluiting van een lid op verzoek van de KNHB, moet door Hockeyclub Souburgh 
worden overgenomen.  
 
Voor niet leden van onze vereniging zoals bezoekers van onze vereniging, ouders van leden, 
vrijwilligers, coaches, begeleiders, trainers, betaalde niet leden, etc., is een Tuchtreglement 
opgesteld en toepasbaar. Dit geeft Hockeyclub Souburgh de mogelijkheid om maatregelen te 
nemen bij niet passend gedrag. 
Vrijwilligers  kunnen gevraagd worden om een verklaring van goed gedrag te overleggen en 
moeten de Verklaring Onderwerping Tuchtrecht  tekenen. 
 
Een aantal andere zaken zijn ook in de voorliggende nieuwe statuten gedefinieerd. Een 
bestuurslid mag 3x3 jaar aansluitend zitting hebben in het bestuur van Hockeyclub Souburgh. 
Deze maximale termijn gaat in na goedkeuring van de voorliggende nieuwe statuten. Ook worden 
rechten en plichten van bestuursleden beter benoemd. 
Het boekjaar van Hockeyclub Souburgh is aangepast aan de huidige gehanteerde praktijk, 
namelijk van 1 juni tot en met 31 mei. 
Contributienota’s worden 2x per jaar verstuurd. 
 
Stemrecht ligt bij volwassen (senioren) leden. Ouders hebben dus geen stemrecht.  
 
Nav van deze uitleg van Bart van Leeuwen zijn er een aantal vragen: 
 
Herman Terra: toepassing elektronische middelen, kan je bijvoorbeeld opzeggen per e-mail. Ja, 
dat kan. Hockeyclub Souburgh zal dit echter wel bevestigen, zoals nu ook al gebeurt. 
 
Herman Terra: hoe kunnen ouders de belangen van hun kinderen die lid zijn bij HC Souburgh 
behartigen. Ze hebben altijd toegang tot een Algemene Ledenvergadering en kunnen daar hun 
mening verkondigen. Ze hebben echter geen stemrecht (namens hun kind). Mochten ze het echt 
belangrijk vinden dan kunnen ze (tijdig) basislid worden en daarmee een stem uitbrengen. 
 
Bart van Leeuwen meldt verder nog de volgende punten van wijziging: 
Statuten: artikel 11 lid 4, laatste zin, punt weg halen. Dit zal in de tekst nog aangepast worden. 
Huishoudelijk Reglement: artikel 8 lid 13 entreegeld vervangen door inschrijfgeld. Dit wordt 
aangepast in de tekst. 
 
Op de vraag van de voorzitter Jet Schenk stemt de voltallige vergadering in met de voorliggende 
nieuwe Statuten. Het bestuur zal contact opnemen met een notaris. 
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4. Huishoudelijk Reglement 
 
Bart van Leeuwen legt vervolgens het nieuwe Huishoudelijke Reglement uit. Ook deze waren via 
de website voor een ieder toegankelijk.  
 
Ook het Huishoudelijk Reglement is opgefrist. De diverse type leden worden hierin genoemd, 
waaronder een nieuwe categorie G-leden. Ook hier worden de elektronische middelen genoemd, 
is het boekjaar aangepast en de officiële opzegtermijn op 1/6 van ieder jaar vast gelegd.  
Daarnaast wordt de contributie nota 2x per jaar verstuurd en per incasso geïnd , wordt 
inschrijfgeld benoemd, wordt een zaalhockey bijdrage aangegeven, de KNHB-bijdrage en 
verplichte verzekering meegenomen. 
 
De bestuurstaak penningmeester/secretaris is gedefinieerd, ook niet leden kunnen zitting nemen 
in diverse commissies, diverse commissies zijn gedefinieerd en worden door bestuur benoemd. 
Alleen de Kascommissie wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Communicatie 
met de leden kan nu ook via website en digitale nieuwsbrief.  
 
Op de vraag van de voorzitter Jet Schenk stemt de voltallige vergadering ook in met het 
voorliggende nieuwe Huishoudelijk Reglement. 
Ze meldt vervolgens dat de notulen van deze extra Algemene Ledenvergadering tijdens de 
komende Algemene Ledenvergadering in september zullen worden meegenomen. 
 
5. Rondvraag 
 
Desgevraagd deelt de voorzitter mee, dat het Tuchtreglement  vorig jaar al is goedgekeurd door 
de Algemene Ledenvergadering. Wij zijn wel een van de weinige verenigingen, die hierin ouders 
hebben benoemd.  
 
6. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid, bijdrage en 
aandacht en nodigt iedereen uit voor het vervolg van de avond, die in het kader van het 55 jarig 
bestaan van Hockeyclub Souburgh staat. 
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