
Kloosterzande, 03 oktober 2022.

VOETBALVERENIGING HONTENISSE
Hierbij nodigen wij de leden, donateurs en vrijwilligers uit tot het bijwonen van de ALGEMENE VERGADERING.

Deze zal worden gehouden op woensdag 19 oktober 2022, in de kantine van VV Hontenisse.
Aanvang: 19:30 uur. Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag jeugdvoetbal
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester met het verslag van de kascommissie.
7. Vaststellen van de begroting.
8. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend is Jeroen van Dijk. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Ronnie Jonkheijm te
benoemen tot nieuw bestuurslid.
Het indienen van andere kandidaten voor de functie van bestuurslid kan schriftelijk geschieden tot 5 dagen
voor aanvang van de vergadering. Dit met tenminste 5 handtekeningen van leden.
E-mail: secretaris@vvhontenisse.nl

9. Verkiezing kascommissie.
De huidige kascommissie bestaat uit Marco de Kort, Ronald de Bakker en Wies van Kerckhoven. Aftredend
zijn Wies van Kerckhoven en Ronald de Bakker.

10. Voortgang visie VV Hontenisse.
Afgelopen 24 februari hebben we twee brainstorm sessies gehad met leden over de toekomst van VV
Hontenisse. Eén van de uitkomsten van deze brainstormsessies was, dat ons sportpark nodig
gemoderniseerd moet worden. Tijdens de ledenvergadering zullen we toelichten wat er gedaan is en welke
opties er zijn.
Tenslotte zullen we de ledenvergadering vragen om de huidige ingeslagen weg te steunen.

11. Rookverbod accommodatie VV Hontenisse per 1 januari 2023
Toelichting: Een voetbalvereniging is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten,
elkaar aanmoedigen en van elkaar leren. En goed voorbeeld, doet goed volgen. De KNVB is sinds 2017
partner van de beweging ‘Rookvrije Generatie’. Het goede voorbeeld, binnen en buiten de lijnen, is daarbij
van groot belang. Want zien roken, doet roken. De KNVB heeft besloten dat er in 2025 niet meer binnen én
buiten gerookt mag worden bij álle amateurclubs in Nederland. Op dit moment zien we dat er al veel
verenigingen hun sportpark Rookvrij maken. Het bestuur van VV Hontenisse steunt dit maar wil de keuze
over de invoering graag overlaten aan de algemene ledenvergadering. Er zijn drie opties:

1. Per 1 januari 2023 een geheel rookvrij sportpark;
2. Per 1 januari 2023 verboden te roken langs de velden. Eén plek inrichten voor de rokers;
3. Nog geen rookverbod op het sportpark.

12. Rondvraag.
13. Sluiting.

De verslagen van de twee vorige ledenvergaderingen zijn te lezen op de website van VV Hontenisse.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van V.V. Hontenisse

Jordy Alvarez Morcus
Secretaris


