SVC 2000

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene ledenvergadering van SVC2000 op
vrijdag 14 december 2018 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.
11.
12.

Openingswoord door de voorzitter
Mededelingen/eventueel ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering
Vaststelling beknopt verslag van de algemene ledenvergadering van 8 december 2017
Benoeming bestuur
4.1
Benoeming secretaris
4.2
Herbenoeming bestuursleden
Vaststelling jaarverslag 2017-2018
Communicatie binnen de vereniging
Vaststelling financiële jaarstukken 2017-2018
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie
Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
Vaststelling contributie seizoen 2019-2020
Herijking bijdrage leden
PAUZE; GELEGENHEID TOT STELLEN VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

13.
14.

Rondvraag
Sluiting

De financiële stukken (voor de agendapunten 7 en 10) liggen in ‘de Aftrap’ ter inzage op vrijdag 14
december 2018 van 19.45 uur tot 20.15 uur. De penningmeester zal aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden.
Ieder lid van SVC2000 - een jeugdlid vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger - is
welkom.
Ben je verhinderd zijn, meld je dan af per e-mail: arno.bendermacher@ziggo.nl.

Het bestuur van SVC2000,
Arno Bendermacher
voorzitter

Toelichting agendapunten
Agendapunt 3. Vaststelling verslag vorige ledenvergadering
Het conceptverslag van deze vergadering is beschikbaar op de website van onze vereniging en wordt door de
ledenvergadering - al dan niet gewijzigd - vastgesteld.
Agendapunt 4. Benoeming bestuur
4.1 Benoeming secretaris
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. Voor het overige wordt deze functie
waargenomen door de voorzitter.
De kans bestaat dat het bestuur ter vergadering een opvolg(st)er kan voordragen. Mocht dit alsdan nog steeds niet
zijn gelukt, dan wil het bestuur graag de ruimte om naderhand een opvolg(st)er door middel van een voorstel via email (en dus via de negatieve optie) aan de leden voor te dragen.
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:
2018 aftredend: Miranda Janssen en Maurice Voestermans
2019 aftredend: John Duisters, Jo Strous en [vacature secretaris]
2020 aftredend: Arno Bendermacher, Ruud Beurskens en Bart Knoops
Miranda Janssen en Maurice Voestermans stellen zich herkiesbaar. De vergadering wordt voorgesteld hiermee in te
stemmen.
Agendapunt 6. Communicatie binnen de vereniging
Een terugblik op 2018 leidt tot een speerpunt: de communicatie tussen bestuur, kader, teams en leden. Dat kan
beter en daarop willen we vanaf 2019 volop inzetten, om te voorkomen dat er onterechte misverstanden ontstaan,
bestuur of leden zich onnodig op hun tenen getrapt voelen en/of door miscommunicatie bij iemand de haren
overeind gaan. Bestuur, kader, teams én leden kunnen hier uit leren en verbeteren.
Ter vergadering komen we daar op terug en leggen we uit, wat we als bestuur daaraan willen doen. Met de leden
kijken we graag vooruit naar mogelijkheden om daar samen succesvol in te zijn.
Agendapunt 11. Vaststelling contributie 2019-2020
Voorgesteld wordt de contributie voor het seizoen 2019-2020 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. Herijking bijdrage leden
Het bestuur is van plan in het voorjaar 2019 een extra ledenvergadering uit te schrijven, onder meer over
herijking van de bijdrage van onze leden. De term ‘bijdrage’ moet breed worden opgevat: financieel, ondermeer
in de vorm van contributie per seizoen, en in de zin van inzet als vrijwilliger voor de vereniging. Het vorig jaar, in
de ledenvergadering gemelde verschil in contributie bij de veteranenteams wordt daarin meegenomen.
We willen deze herijking graag in enkele spiegelsessies uitwerken, in samenspraak met deelnemers uit alle
geledingen van de vereniging. Het voorstel wordt, na instemming van het bestuur, in het mei/juni 2019 ingebracht ter
besluitvorming. Ter vergadering wordt dit onderwerp toegelicht.
Agendapunt 13. Rondvraag
In de pauze kunnen schriftelijke vragen worden gesteld over onderwerpen, die niet op de agenda staan of
eerder in deze vergadering al zijn besproken. Het gaat om vragen die na de pauze door het bestuur kort kunnen
worden beantwoord.
Er is geen mondelinge rondvraag.

