Notulen 2'Algemene Jaarvergadering SCMH d.d. 11juni 2019 in het clubhuis van SCMH aan de Mr.
Schendelerstraat 12 in Mariaheide.

Afmeldingen: Harold vd Leest, Harold vd Burgt, Harry Raaijmakers, Cindy vd Burgt, Stefan de Kort
Aanwezig: 19leden

1.

Opening door de voolz¡tter Bert van den Broek.
Welkom aan allen, speciaalwelkom aan onze ereleden, nieuwe leden en vrijwilligers.
Seizoen is 10-6 afgesloten met een goed bezocht, gezellig en sportief sponsortoernooi

2.

Goedkeuring gewijzigde statuten,
De statuten moesten worden aangepast, omdat de korfbalvereniging bij ons komt. Hierbij een aantal
veranderingen.
*Statuten zijn in een moderne leesbare taal geschreven. Voor sommige artikelen is dat helaas niet
mogelijk.
*Het doel is aangepast, naast voetbal is nu ook korfbal een sport hier. Mochten er in de toekomst nog
meer sporten komen, dan is dat in deze statuten ook geregeld en hoeven we dan niet terug naar
notaris.
*Het artikel over de geestelijk adviseur is eruit gehaald. RK is wel in de naam blijven staan, op advies
van notaris, omdat dit veel werk scheelt in contracten en dergelijke. ln de praktijk zal RK niet gebruikt
worden , maar voor contracten dus wel.
*Stemrecht leden: vanaf 18 jaar en elk lid heeft 1 stem.
*Artikel over kostenvergoeding is eruit gehaald.
*Het bedrag van het aangaan van rechtshandelingen en verrichten van investeringen is verhoogd van
10000 gulden, naar 15000 euro. Boven dit bedrag moet bestuur toestemming vragen aan de leden,
middels een algemenen ledenvergadering.
Dit waren de grootste veranderingen in de statuten. Voorzitter vraagt of vergadering instemt met de
nieuwe statuten, middels handopsteking. Wiizigingen worden unaniem goedgekeurd. D.w.z. dat vanuit
de voetbalvereniging er niets meer in de weg staat voor een samenvoeging met de korfbalvereniging.

op 17 juni hun algemene ledenvergadering, dit zal dan meteen hun opheffingsvergadering
zijn. Daarna gaan de leden instromen bij v.v.
K.v. heeft

Hierna mogen de statuten ondertekent worden. Wanneer wordt nog bepaald. 9-9 is er weer een
algemene ledenvergadering, hierin wordt de contributie bepaald, is meteen financiële jaarvergadering.
Tevens zal nieuwe bestuur geinstalleerd worden. Bestaande bestuursleden gaan door, en voor nieuwe
bestuursleden moet worden gestemd. Alle functies zijn ingevuld.
13-9 is de bedoeling om de vereniging te starten met een feestelijke avond. Hier zullen de statuten
getekend worden en het nieuwe logo zal onthuld worden.

3. Mededelingen
*Er zal komend jaar geen zondag 35+ team zijn. Er zijn niet genoeg spelers, ook niet voor 7-7
wedstrijden. BijT-7 mogen er geen spelers opgesteld worden onder 35, er is nl. geen dispensatie
mogelijk. Helaas zullen hierdoor enkele spelers stoppen. Overige gaan naar andere teams op zondag of
de zaterdagveteranen.
*Nieuwe logo: uit 4 opties zijn er twee gekozen. Hier gaan Hans van Hoof, Maxime de Louw en Dinfy vd
Broek verder. Nu zijn ze bezig met lettertype.

De nieuwe shirts zullen voorzien worden van nieuwe logo, de oude blijven met oude logo,

vervangen moeten worden.

4.

Rondvraag
Geen vragen.

5.

Sluiting.
Bert sluit om uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
ledereen bedankt voor inzet.
Bert zegt dat iedereen nog gebruik mag maken van een gratis drankje.
Tot slot wenst hij iedereen namens het gehele bestuur een fijne vakantie.
Bestuur SCMH.
Notulist: Rick vd Biggelaar

Voor akkoord voorzitter Bert vd Broek:

Voor akkoord secretaris/n otulist Rick vd Biggelaar:

totdat

ze

