
 
 
 
 

 
 
Aan de leden van M.S.V. & A.V. Flakkee 

 
 
Sommelsdijk, 21 september 2020 
 
Kenmerk: 2020-ALV/PS 
 
Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van M.S.V. & A.V. Flakkee,  
In verband met de Corona-maatregelen: AANMELDING BIJ Gert Verhage vereist 
 
 
Geachte Leden, 
 
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van M.S.V. & A.V. Flakkee van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering te houden op donderdag 15 oktober a.s. te Middelharnis, in het  
Bedrijfspand Handy Hands, Oosthavendijk 46A,3241 LK Middelharnis 
 
Aanvang van de vergadering: 20.30 uur. 
 
De agenda voor deze vergadering kunt u tevens inzien via onze website www.msvenavflakkee.nl.  
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2019, alsmede de overige stukken kunnen 
vanaf maandag 28 september worden opgevraagd bij de ledenadministratie Voetbal respectievelijk 
Atletiek.  
Financiële verslagen kunnen vanaf 7 oktober worden opgevraagd. 
 
Het bestuur heeft besloten om geen (vereniging)documenten, anders dan algemene te publiceren op de 
website. 
 
Wij hechten een groot belang aan uw inspraak en daarom hopen wij u van harte te kunnen verwelkomen. 
 
Het is noodzakelijk zich vooraf aan te melden via g.verhage1@upcmail.nl , maximaal 50 personen 
worden toegelaten. Indien NIET aangemeld, wordt u niet toegelaten tot de vergadering. 
 
Onderstaande verdeling wordt gehanteerd: 
Bestuur   5 personen 
Gastheer  3 personen (inclusief Gert Verhage en Adrie Melaard) 
Voetbalcie  3 personen 
Atletiekcie  3 personen 
Kascie   2 personen 
Ereleden  3 personen 
Leden van Verdienste 4 personen 
Senioren  9 personen 
Jeugd   9 personen 
Atletiek   9 personen 
 
Bij overschrijding zal er een reservelijst worden aangelegd. U krijgt een bevestiging of u kunt worden 
toegelaten. 
 
Met vriendelijke groeten teken ik, 
 
M.S.V. & A.V. Flakkee 
p/a P. J. Schouten 
Zandgorsweg 1 
3251 LV Stellendam 
 
email: peter.schouten@frissegeesten.nl 
telefoon: 06-22198011 
 
 
 



Agenda Algemene Ledenvergadering M.S.V. & A.V. Flakkee d.d. 15 oktober 2020 
 

1. Opening  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
3. Vaststelling Agenda  
 
4. Vaststelling Notulen A.L.V. 10 oktober 2019 
     
5. Jaarverslag seizoen 2019-2020 

Algemeen   (Secretaris: P. Schouten) 
Atletiek   (Secretaris: P. Schouten) 
Voetbal   (Secretaris Voetbal commissie: Gert Verhage) 
Financieel   (Penningmeester: J. Westhoeve) 
 

6. Verslag kascommissie  
 
7. Verkiezing kascommissie 
Klaas Fleuren en Erik Paul Boeters zijn lid en Robert Vinke is reserve lid. Klaas Fleuren treedt  
af en er dient een vervanger namens de atletiekafdeling te worden gevonden. Deze wordt reserve-lid. 
 
8. Voorstel contributie verhoging, afdeling voetbal. 
Voorstel is om de contributie als volgt aan te passen: 
 € 189 voor senioren (was € 150), daarnaast vanaf 2022 jaarlijks de contributie ( in alle categorieën) aan te passen aan de 

stijging van de afdracht aan de KNVB en prijsindexcijfer. 
 
 
9. Vaststelling begroting 
 
10. Verkiezing bestuursleden  

Bestuurslid Gekozen/herkozen Aftredend/ 
Herkiesbaar 

 Herkiesbaar in 
 

Bert Zwanenburg Oktober 2018 Nee/Nee 2021 
Jaap Westhoeve Oktober 2019 Nee/Nee 2022 
Peter Schouten Oktober 2017 Ja/Ja 2020 
Vacature 

  
2023 

Vacature   2023 
 
Het dagelijks bestuur heeft behoefte aan uitbreiding met een afgevaardigde namens de atletiek afdeling en de afdeling 
voetbal, om de verhouding 2:2 met een onafhankelijk voorzitter te behouden.  
De voetbalcommissie heeft haar voorzitter Dominic van Doorn voorgedragen tot bestuurslid, iets wat het bestuur overneemt en 
vraagt de vergadering toestemming om Dominic te benoemen tot bestuurslid.  
Tevens verzoekt het bestuur de vergadering om Peter Schouten te herbenoemen. 
 
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. Voortgang samenwerking HCGO-EFRC 
 
12. Voortgang harmonisatie voetbalverenigingen Goeree-Overflakkee 
 
13. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement versie 10 oktober 2019.  
 
14. W.v.t.t.k. 
 
15. Rondvraag. 
 
16. Sluiting. 


