
Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering  
van de MHC Nieuwegein, op 
Maandag 30 mei 2022, aanvang 20.00 uur.   
Hoofdonderwerp: verhuizing naar Parkhout.                     
 
Beste leden, 
Bij deze nodigen we alle leden, ereleden, leden van verdienste, aspirant-leden en begunstigers uit 
voor een buitengewone algemene vergadering van de MHCN die zal worden gehouden in ons 
clubhuis op maandag 30 mei 2022 , aanvang 20.00 uur. 
 
De agenda is als volgt:  
 

1. Opening en eventuele aanvulling van de agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering 
4. Voorstudie transitie Parkhout en instelling van taakgroepen binnen de Bouwcommissie; 

inspraakprocedure/meedenken van de leden, door Jan Smulders, secretaris BC 
5. Presentatie Bouw Commissie Parkhout door dhr. Jaco de Visser, voorzitter BC en architect 

Jakko Koenis. 
6. Pauze. 
7. Gelegenheid tot het stellen van vragen over en het doen van suggesties voor het nieuwe 

complex Parkhout 
8. Gelegenheid tot het stellen van vragen aangaande de gevolgde procedure. 
9. Rondvraag 
10. Sluiting van de vergadering. 

 
Toelichting bij de agenda. 
 
Vooraf: 
Voorzitter BC Jaco de Visser heeft in goed en intensief overleg met de projectleiding van de 
gemeente de belangen en onze positie in Parkhout mede vorm kunnen geven. Er is een mooie eigen 
ruimte gekomen voor MHCN aan de zuidkant van het sportcomplex. 
Samen met de gemeente gaan we voor een “state of the art” sportcomplex, energievriendelijk, 
duurzaam en afgestemd op alle moderne eisen en reglementen. 
 
In 2021 is door de bouwcommissie  uitgebreid vooronderzoek gedaan naar wensen en opties voor de 
veldensituatie.  
 
Ad.1: Het bestuur stelt voor de behandeling en goedkeuring van de notulen van de reguliere 
Algemene Vergadering op te nemen in de agenda van de volgende reguliere Algemene Vergadering. 
Ad 2: Het bestuur deelt mee dat dhr.B.Baars, bestuurslid communicatie, zich door drukke 
maatschappelijke werkzaamheden genoodzaakt zag tussentijds het bestuur te verlaten. We zijn dhr. 
Baars erkentelijk voor het vele werk dat hij in het bestuur heeft verricht en we zijn verheugd mee te 
kunnen delen dat hij ook in de transitie naar Parkhout waar mogelijk zijn medewerking zal blijven 
verlenen (zo ook af en toe nogsteeds behulpzaam is bij MHCN zelf).   
Ad 3. De notulen van de laatste Algemene Vergadering zijn onder de inlog te lezen. 
 
Het bestuur. 

 


