ONLINE - ONLINE - ONLINE - ONLINE
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Woensdag 9 december 2020
VOLLEYBALVERENIGING “SAASVELDIA”
Uitnodiging:
Wat:
Wanneer:
Waar:

Alle voor leden, ouders van de volleybal Saasveld
Algemene Ledenvergadering Volleybalvereniging “Saasveldia”
Woensdag 9 december 2020 vanaf 19.30 uur (inloggen kan vanaf 19.00 uur)
ONLINE vergadering middels “Microsoft Teams”
U ontvangt van ons een uitnodiging met een link om deel te nemen !!
Tijdens de vergadering kunt u “meepraten” en vragen stellen via de CHAT.

Huidig Bestuur: Voorzitter (ad interim) Raymond Huistede – penningmeester Erik Pol – secretaris Herman
Roetgerink – Leden: Ronny Kemerink, Sharen Kamphuis, Diede Meijer en Luc Pol

Start vanaf 19.30 uur Online Algemene Ledenvergadering:
inloggen mogelijk vanaf 19.00 uur

1.

Opening door de voorzitter (Raymond Huistede)

2.

Verslag Algemene Leden Vergadering 29 oktober 2019 (zie bijlage)

3.

Verloop van het wedstrijd seizoen: verslag van de technische commissie (Ronny
Kemerink)
> Seizoen 2019-2020 - gekenmerkt door COVID 19
> Seizoen 2020-2021 tot nu toe en het vervolg ! Wat kunnen we na 8 december?
> Opleiding scheidrechters

4.

Verslag van de sponsorcommissie (Diede / Raymond):
> Wedstrijdkleding, tassen, ballen, sponsoren, reclameborden, website

5.

Financiële stand van zaken: door de penningmeester
- Financiële resultaten van het Seizoen 2019/2020
- Begroting voor het komende seizoen 2020/2021
- Vaststellen nieuwe contributies seizoen 2020/2021 (ter goedkeuring aan de leden!)
- Verslag van de kascommissie (Tim Hazekamp) >> Decharge van bestuur !
- Geen KERSTKAR – wel een KERSTCAKE !!!!

6.

Aftredende bestuursleden (voorstel):
Het nieuwe bestuur is vanaf 1-1-2018 in functie
Schema aftredende bestuursleden (met ingang van oktober 2019):
- Jaar 1: penningmeester + lid
- Jaar 2: voorzitter + lid Harry Kuipers en Erik Pol ( beiden zijn niet h erkiesbaar!!)
- Jaar 3: secretaris + 2 leden
Volgens het bovenstaande schema treden dit jaar voorzitter Harry Kuipers plus 1 bestuurslid af.
Maar omdat Erik Pol als penningmeester heeft aangegeven ook te willen stoppen, zal ook Erik dit
jaar aftreden. Zowel Harry als Erik zijn niet herkiesbaar.

Voorstel van het bestuur: we zijn nog zoek naar een nieuwe, bij voorkeur, vrouwelijke
voorzitter; tot zo lang zal Raymond leiding geven aan het bestuur.
De taak van penningmeester zal worden overgenomen door Luc Pol.

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 7 december 2020 aanmelden bij de secretaris.
De Leden van de vereniging moeten dit voorstel van het bestuur goedkeuren!
7.

Soasel op volle kracht – een nieuwe sporthal (Raymond Huistede)

8.

Rondvraag: iedereen heeft de mogelijkheid om vragen te stellen !

9.

Sluiting van de jaarvergadering door de voorzitter
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Om de avond te besluiten houden we een ONLINE VOLLEYBALKWIS waaraan
iedereen mee kan doen. En er is mooie prijs te winnen………
Over diverse punten in de Algemene Leden Vergadering moeten de leden beslissen.
Bijvoorbeeld bij het va
 ststellen van de nieuwe contributies en bij de samenstelling van het
nieuwe bestuur moeten de leden hun goedkeuring geven.
Verder kun je overal over meepraten, en je kunt vragen te stellen, via o.a. de CHAT. Wij zullen al jullie
vragen zoveel mogelijk beantwoorden. Ouders van jeugdleden mogen ook meepraten.
Omdat we elkaar in deze Corona periode niet zoveel zien is dit een prima platform om elkaar weer
eens te zien en te spreken.
Om al deze redenen is het belangrijk dat alle leden zoveel mogelijk deelnemen aan deze Online
bijeenkomst. Wees op tijd met inloggen om eventuele technische problemen op tijd op te lossen.
Bij deze wil ik jullie dan ook van harte uitnodigen op de Algemene Ledenvergadering in te loggen.
Namens het Bestuur,
Herman Roetgerink

