Uitnodiging / agenda

Sportvereniging Drieborg 2018-2019

Algemene Ledenvergadering
Waar

: Sportkantine Lubbert Bruins Sportpark

Wanneer

: Vrijdag 2 november 2018

Start

: Ca. 20.00 uur

Uitgenodigd : Alle leden van S.V.Drieborg.
Wat houdt de ALV in?
De Algemene Ledenvergadering is dé vergadering over het wel en wee van de club waarvoor alle
leden zijn uitgenodigd en mee mogen praten én beslissen. Voorbeelden van zaken die door de ALV
besproken en besloten worden zijn onder meer: het te voeren beleid, de begroting, het jaarverslag
en het financieel jaarverslag, ook het meerjarig beleid, de organisatie van de vereniging en de hoogte
van de contributie worden besproken/vastgelegd.
Wat is het belang van de ALV?
Een gangbare manier om het belang van de ALV te duiden is de uitspraak dat de ALV voor de leden
het hoogste orgaan van de vereniging is. Dit betekent dat belangrijke beslissingen door de ALV
genomen moeten worden; alledaagse beslissingen worden door het bestuur genomen, dat de
dagelijkse leiding over de vereniging heeft.
Wat kan ik zelf betekenen?
Voor mensen die willen reageren op de aangedragen agendapunten of een voorstel in willen dienen
is het wenselijk dat zij dit doen binnen een week na ontvangst van de agenda, zodat de
binnengekomen reacties en voorstellen nog doorgestuurd kunnen worden naar de leden, en opdat
het bestuur en alle leden zich goed op de ALV voorbereiden kunnen.
De ALV is echter ook voor een aantal dingen expliciet niet bedoeld. Zo is de ALV niet de plaats voor
persoonlijke frustraties of incidentele voorvallen, tenzij ze van belang zijn voor de gehele vereniging.
Ook de personele invulling van teams en afspraken die binnen een specifiek team gemaakt worden
zijn dingen die in principe niet op een ALV besproken worden.
Laat je stem horen!
Op de ALV bepaal je als lid dus zelf mede hoe jouw club er uitziet. De ALV is de plaats waar je je stem
kunt laten horen én invloed kunt uitoefenen op de weg die de club inslaat. De ALV is niet voor niets
het hoogste orgaan van de vereniging.

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen van agenda
3. Mededelingen
a. Taakwisselingen binnen het bestuur.
4. Vaststellen van de notulen
De notulen liggen vanaf 19.30 ook ter inzage in de kantine.
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester
Boelo Tijdens heeft als penningmeester over het jaar 2017-2018 een financieel jaarverslag
gemaakt. Zijn taken worden vanaf het seizoen 2018-2019 overgenomen door Dave Meijer.

6. Verslag kascommissie
De kascommissie 2017 - 2018 bestaat uit Pieter Bakker en Cor Roelofs (uittredend), reserve is
Berry Smith. Voor het seizoen 2018-2019 is er een vacature in de kascommissie.

7. Vaststelling nieuw contributiehuis
Tijdens de vorige ALV is er vastgelegd dat het voorstel van het bestuur om het contributiehuis
te herzien is aangenomen. Tijdens deze ALV zal de voortgang van de implementatie van dit
nieuwe contributiehuis besproken worden en de ingangsdatum bekend gemaakt worden.

8. Afdelingsbeleid
a.
b.
c.
d.
e.

Nieuwbouw en sportcomplex
Voetbal & SJO Kroonpolder
Gymnastiek / Acro / Turnen
Volleybal
Badminton (proefjaar 2018-2019)
Voorstel van het bestuur: officieel toevoegen aan ons aanbod.
f. Kantine beleid
g. Sponsor beleid
9. Vrijwilligersbeleid.
Tijdens de vorige ALV is er afgesproken om te zoeken naar een nieuwe invulling van het
vrijwilligers beleid. In de toekomst zal dit leiden tot een voorstel richting de leden op dit
gebied. Er wordt hier vanuit het bestuur van de leden om input gevraagd worden om op een
ALV in de toekomst een voorstel te kunnen doen.

10. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Jan Bakker.
Er is een vacature binnen het bestuur. Kandidaten wordt verzocht zich uiterlijk 24 uur voor de
ALV te melden bij de secretaris (Jeroen Weeke) via info@svdrieborg.nl.

11. W.v.t.t.k.
Hier worden zaken besproken die tijdens de ALV naar boven zijn gekomen, maar op dat
moment niet geschikt waren voor bespreking, bijvoorbeeld omdat het niet aansloot bij het
betreffende agendapunt.

12. Rondvraag
Bij dit agendapunt krijgt iedereen de kans nog een vraag te stellen of opmerking te plaatsen
die niet hoort bij een ander agendapunt. Het is niet de bedoeling dat hier nog een
inhoudelijke discussie volgt, deze punten worden wel genotuleerd.

13. Sluiting

