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Agenda Algemene Ledenvergadering 
Datum: 30 oktober 2019 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Vergaderruimte Sporthal De Blijk (inloop mogelijk vanaf 19.30 Uur) 
  
1. Opening en mededelingen 

• Meldplicht seksuele intimidatie, per 1 april 2019 is er meldplicht bij de Nevobo. Bij de NeVoBo is 
een vertrouwenspersoon beschikbaar. Informatie daarover vindt u hier 
Inmiddels voldoen we aan de procedure zie document op de website en tekst informatieboekje 

• Statuten zijn opgevraagd bij KvK om duidelijkheid in geldende afspraken te verkrijgen.Later in de 
vergadering volgen voorstellen ter goedkeuring om de statuten up-to-date te hebben. 

• Jaar start met 3e herenteam 

• Scheidsrechterprobleem: Remco heeft daar al (deels) oplossingen voor gevonden. Het leidde tot 
het idee: welke vrijwilligerstaken er per team gedaan worden en kan daar een puntensysteem 
aan hangen. Principebesluit of we zo’n systeem mogen invoeren? Stemmen met hand opsteken. 

 
2. Verslag ledenvergadering 31 oktober 2018  

• Verslag is gepubliceerd op onze website en kunt u hier downloaden/lezen 
 

3. Bestuurssamenstelling 

• Het bestuur startte vrijwel compleet, helaas moest Inge Pietersen haar functie wegens 
omstandigheden teruggeven. De overige leden van de Technische commissie hebben haar rol 
overgenomen. Een bestuurslid TC Senioren is welkom. Zo ook een formele secretaris. 

• De statuten geven bestuursperioden van twee jaar aan, waarna een bestuurslid kan worden 
herkozen, indien de persoon daarvoor open staat natuurlijk. Aangezien we formeel geen 
secretaris hebben (wel wedstrijdsecretaris!) lijkt het verstandig om penningmeester en 
voorzitter in een wisselend jaar te benoemen. 
Dagelijks bestuur: 
2019-2021 Penningmeester* 
2018-2020 Voorzitter 
2019-2021 Secretaris vacature 
Overige bestuursleden: 
2018- 2020 TC senioren 
2018- 2020 TC jeugd ABC 
2019-2021 TC jeugd DEF* 
2018-2020 Communicatie 
2019- 2021 Wedstrijdcoördinatie/Wedstrijdsecretariaat* 
2018-2020 Sponsoring 
2019-2021 Ledenadministratie* 
*Te benoemen in deze jaarvergadering: vetgedrukte leden 

 
4. Financieel jaarverslag 2018-2019 en begroting 2019-2020 

• Gezien de resultaten en de begroting komend jaar willen we de leden verzoeken om in te 
stemmen met een contributieverhoging van € 10,00 startend in seizoen 2020-2021 

• Verslag door Kascommissie en décharge bestuur, (bij afwezigheid kascommissie zal verslag 
worden voorgelezen) 

 
5. Ledenadministratie (Simone) 

 

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/veilig-sport-klimaat-vsk/seksuele-intimidatie/
https://www.vvnederhorst.nl/onewebmedia/Documenten/20181031%20Notulen%20ALV%20incl.%20verklaring%20KC.pdf
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6. Communicatie (Monique) 
 

7. Sponsoring (Sandra) 
 

8. TC (Helga en Mirjam) 
 

9. Wedstrijd- en scheidsrechterzaken (Remko) 
 

10. ‘The Future’ is hier 

• Plan voor evenement vanuit jongere leden voor 2020 

• De vereniging is op 22 december 20 jaar zelfstandig 

• Andere initiatieven van leden/teams?  
 

11. Statuten: voorstellen wijzigingen en besluiten 

• Huidige statuten, deze kunt u hier downloaden/lezen 

• Voorstel wijzigingen: zie bijlage 
 

12. Voorstel besluit over doortrainen:  

• Doortrainen van teams buiten/na het seizoen: uit de recente ervaring blijkt dat teams soms 
willen doortrainen na het competitieseizoen. Dit is mogelijk, maar valt buiten de directe 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Het betreffende team regelt de afspraak met de 
beheerder. Er mag gebruik gemaakt worden van verenigingsmateriaal, waar natuurlijk ook een 
zorgplicht bij hoort. 

 
13. Rondvraag 

 

14. Afsluiting 

https://www.vvnederhorst.nl/onewebmedia/Documenten/2002%20Statuten%20orgineel.pdf

