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Bestuurszaken
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Mixed Hockey Club Weesp 

Helaas moest deze ALV weer online plaatsvinden. Onze huidige voorzitter André Lauterslager heeft 
aangegeven te willen stoppen als voorzitter. André wordt online uitgebreid bedankt voor zijn 
jarenlange inzet voor de club. We zullen het afscheid van André overdoen op een moment waarop het 
weer live op de club mogelijk is. 

Alwin Hollander, onze huidige penningmeester, wil graag de functie van voorzitter op zich nemen. In 
eerste instantie op interim basis tot juni 2022. Alwin heeft de afgelopen tijd nauw met André 
samengewerkt en al taken opgepakt. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij een zeer geschikte 
kandidaat is voor de functie van voorzitter en dragen hem dan ook met groot genoegen namens het 
bestuur voor.

Erik Tijs wil de functie van penningmeester op zich te nemen. In eerste instantie op interim basis tot 
juni 2022. Namens het bestuur dragen we Erik Tijs voor om de bestuursfunctie van penningmeester in 
te vullen.

Via de stemtool konden de aanwezige leden hun stem uitbrengen. Allebei, zowel Alwin als Erik worden 
unaniem gekozen.
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Highlights 2021
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We hebben elkaar nodig!
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We zijn we dringend op zoek naar actieve leden die ons kunnen helpen met het invullen van 'vacatures' 
voor een flink aantal vrijwilligerfuncties.

Momenteel worden de taken op de club door een te kleine groep gedaan. Gelukkig zijn er al zo’n 50 
enthousiaste actieve leden (naast alle trainers, coaches, scheidsrechters) die bijdragen aan het hockeyplezier en 
verenigingsleven. We zijn heel erg blij met deze actieve leden. Maar het is niet voldoende voor onze snel groeiende 
club met meer dan 850 leden.

We zoeken meer vrijwilligers. We zoeken jou, want we kunnen het niet alleen. Uitgangspunt is dat we 
taken/projecten/klussen zoeken die passen bij wat jij leuk vindt om te doen, goed kan of waar je expertise ligt. Wil je 
helpen, maar staat er geen taak tussen die jou aanspreekt? Laat ons dan weten wat je kan, of wat je leuk vindt 
via vrijwilligers@mhcweesp.nl.


