SVC 2000.

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene ledenvergadering van SVC2000 op
vrijdag 8 december 2017 om 20.30 uur in het clubhuis op sportpark de Wijher.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter
Mededelingen/eventueel ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering
Vaststelling beknopt verslag van de algemene ledenvergadering van 16 december 2016
Benoeming bestuur
4.1
Bekrachtiging schriftelijke, tussentijdse benoeming bestuurslid
4.2
Herbenoeming bestuursleden
Vaststelling jaarverslag 2016-2017
Vaststelling financiële jaarstukken 2016-2017
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie
Vaststelling contributie seizoen 2018-2019
Vaststelling begroting seizoen 2017-2018

Pauze: gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen voor de rondvraag
11.
13.

Rondvraag
Sluiting

De financiële stukken (voor de agendapunten 6,7 en 10) liggen in ‘de Aftrap’ ter inzage op vrijdag 8
december 2017 van 19.45 uur tot 20.15 uur. De penningmeester zal aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden.
Alle leden van SVC2000 – senioren-, veteranen- en jeugdleden (vertegenwoordigd door hun wettelijke
vertegenwoordiger) - zijn welkom.
Mocht iemand verhinderd zijn, dan verzoeken wij dit tijdig aan de voorzitter mede te delen, per e-mail:
arno.bendermacher@ziggo.nl.

Het bestuur van SVC2000,
Arno Bendermacher
voorzitter

Toelichting agendapunten
Agendapunt 4 Benoeming bestuur
4.1 Bekrachtiging schriftelijke, tussentijdse benoemingen bestuursleden
Bart Knoops werd per 1 april 2017 (schriftelijk) gekozen door de algemene ledenvergadering als
bestuurslid en voorzitter van de jeugdafdeling. Daarmee werd voorzien in de vacature door het vertrek
van Mohamed Jabouri. De vergadering wordt voorgesteld deze benoeming te bekrachtigen.
4.2 Herbenoeming bestuur
We werken met een rooster van aftreden dat voorziet in het aftreden en herbenoemen van
bestuursleden, telkens voor drie jaar. Dit rooster ziet als volgt uit:
2017 aftredend:
Arno Bendermacher, Ruud Beurskens en Bart Knoops
2018 aftredend:
Miranda Janssen en Maurice Voestermans
2019 aftredend:
John Duisters, Jo Strous en [vacature secretaris)
Arno Bendermacher, Ruud Beurskens en Bart Knoops stellen zich herkiesbaar. De vergadering wordt
voorgesteld hiermee in te stemmen.
Sinds de algemene ledenvergadering van 16 december 2016 bestaat een vacature voor de functie
van secretaris. Gelukkig is Hanneke Spee nog altijd contactpersoon voor post en e-mail. Het bestuur
is er nog niet in geslaagd om in de tussentijd een opvolger bereid te vinden. Mocht dit tijdens de
algemene vergadering nog steeds niet zijn gelukt, dan wil het bestuur graag de ruimte om een
opvolger via een voorstel via e-mail (en dus via de negatieve optie) aan de leden voor te dragen.

Agendapunt 9 Vaststelling contributie 2018-2019
De contributie mag bij leden geen drempel opwerpen voor een lidmaatschap en moet dus zo laag
mogelijk zijn. In de vorige ledenvergadering is de contributie voor het eerst sinds 2012 verhoogd.
Tegen die achtergrond stelt het bestuur voor de contributie voor het seizoen 2018-2019 te handhaven
op de volgende bedragen:
-

Senioren mannen/vrouwen
Veteranen/Veterinnen/7X7 mannen
Junioren A / B / C
Pupillen D / E / F
Mini's
Niet spelende, steunende leden

€ 160,€ 103,€ 120,- (exclusief kosten bewassing wedstrijdtenues)
€ 103,€ 53,€ 25,-

Agendapunt 12 Rondvraag
In de pauze kunnen schriftelijke vragen worden gesteld over onderwerpen, die niet al op de agenda
stonden. Deze vragen zullen door het bestuur na de pauze worden beantwoord.
Er is geen mondelinge rondvraag.

