Agenda Algemene Ledenvergadering M.S.V. & A.V. Flakkee d.d. 10 oktober 2019
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling Agenda
4. Vaststelling Notulen A.L.V. 11 oktober 2018
5. Jaarverslag seizoen 2018-2019
Algemeen
(Secretaris: P. Schouten)
Atletiek
(Secretaris: P. Schouten)
Voetbal
(Secretaris Voetbal commissie: Gert Verhage)
Financieel
(Penningmeester: J. Westhoeve)
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
Gert Dorst en Menno Harzing zijn lid en Klaas Fleuren is reserve lid. Gert Dorst treedt
af en er dient een vervanger namens de atletiekafdeling te worden gevonden. Gezien het feit dat Menno Harzing geen lid meer
is, zal er voor hem iemand van de voetbal moeten worden gekozen. Deze wordt reserve-lid.
8. Voorstel contributie verhoging, afdeling atletiek.
Voorstel is om de contributie als volgt aan te passen:
•
€ 100 voor pupillen (was € 89)
•
€ 108 voor junioren (was € 95)
•
€ 115 voor senioren (was € 100)
•
Vanaf 2021 jaarlijks de contributie aan te passen aan de stijging van de afdracht aan de Atletiekunie.

9. Vaststelling begroting
10. Verkiezing bestuursleden
Bestuurslid

Gekozen/herkozen

Bert Zwanenburg
Jaap Westhoeve
Peter Schouten
Vacature
Vacature

Oktober 2018
Januari 2017
Oktober 2017

Aftredend/
Herkiesbaar
Nee/Nee
Ja/Ja
Nee/Nee

Herkiesbaar in
2021
2019
2020
2022
2022

Door het tussentijdse vertrek van Johan van Oeveren als bestuurslid voetbal, is er een vacature ontstaan die (bij voorkeur)
dient te worden ingevuld vanuit de voetballeden, om de verhouding 2:2 met een onafhankelijk voorzitter te houden. Tevens is
de functie van bestuurslid atletiek nog open.
Voorstel verkiezing tot bestuurslid.
Conform artikel 12, lid 2a van de statuten en artikel 3, lid 8 van het Huishoudelijk Reglement, kan door (tenminste 5
stemgerechtigde) leden een kandidaat worden voorgedragen. Randvoorwaarden:
•
tot 5 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering
•
middels een persoonlijk te overhandigen document aan ondergetekende
•
ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden
•
een ondertekende bereidheidverklaring van de kandidaat is vereist
11. 100 jarig bestaan – vaststellen budget
12. Voorstel investeren in 205 PV-panelen op de accommodatie o.b.v. RvO, met behulp van de gelden Stichting Topsport
13. Mededeling van de voorzitter omtrent de continuïteit vraag.
14. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement versie 11 oktober 2018.
15. W.v.t.t.k.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

