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•
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Algemene Ledenvergadering (ALV 2013)
maandag 4 november 2013
om 20.00 uur in het clubgebouw
inloop vanaf 19.30 uur

Agenda:
1. Opening voorzitter
2. Procedurele zaken:
a. Mededelingen & tellen aanwezigen
b. Vaststellen agenda
c. Ingekomen stukken
d. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2012
3. Terugblik afgelopen seizoen:
a. Jaarverslag seizoen 2012/2013 van de secretaris
b. Financieel verslag 2012-2013 van de penningmeester
c. Verslag Kascommissie
4. Vooruitblik komend seizoen:
a. Begroting 2013-2014 van de penningsmeester
b.

1) Vaststellen contributie 2) Verhoging prijzen bar

c. Benoeming nieuwe Kascommissie: Koos Barentse, Simon
Oosterbeek en Wilco Goudriaan is de huidige kascommissie, reserve
is Casper Regtuijt

Pauze

5. Aandacht voor elkaar:
a. Prestatiebeker: Gewonnen door de D1 met 3 punten
b. Jubilarissen: er zijn drie jubilarissen. 25 jaar lid zijn M. Vermeulen
en M. Koolwijk. En G. van Krimpen is 40 jaar lid.
c. Uitreiking J.P Hunnik Bokaal: als bestuur hebben we deze keer zelf
gekozen. We willen de bokaal postuum uitreiken aan Fred van
Lienden en daarmee de gehele schoonmaakploeg bedanken.
6. Bestuurlijk invulling seizoen 2013/2014:
a. Aftredend maar herkiesbaar Henk Zaal (secretaris Jeugd).
b. Aftredend Mineke Vermeulen en niet herkiesbaar (er zijn
organisatorische aanpassingen o.a. bij de barcommissie).
c. Remco Havenaar is vorig jaar bereid gevonden om de taak van
wedstrijdsecretaris Senioren te vervullen en blijft dit doen.
d. Penningmeester Harry Vermeulen heeft aangegeven, dat hij volgend
seizoen wilt stoppen. Er is een beoogde kandidaat opvolger, waar
gesprekken meegevoerd worden.
e. Oudere vacatures binnen het bestuur zijn Gebouwen & Terreinen en
de Activiteitencommissie, maar die worden steeds projectmatig
ingevuld (is wellicht ook moderner: een kleiner bestuur en meer
commissies die deelactiviteiten projectmatig op zich nemen: zoals
PR, Jeugdkamp, Sinterklaas, 65-jarig bestaan, Dakterras,
opknapbeurt kleedkamers, actualisering ICT, grote beurt
Bestuurskamer).
f. Overige leden in het bestuur blijven in principe in functie: Voorzitter
Jaap Peters, Vicevoorzitter Jaco Geerlof, Secretaris Senioren Remco
Havenaar en Secretaris Ina Zaal Verbree.
7. Rondvraag en sluiting

