
                                    ALGEMENE   LEDENVERGADERING  V.V. DALEN.                       
 

 

AGENDA voor de algemene ledenvergadering van de Voetbalvereniging Dalen te Dalen, welke wordt 

gehouden op  maandag 20 september 2021  in  Restaurant “Cornelis”  te Dalen. Aanvang: 20:00 uur. 
 

 

1. Opening door de voorzitter, Martijn Heerkes. 
 

2. Notulen jaarvergadering van 16 september 2020  ( uitreiking ter vergadering / plaatsing op website ) 

Notulen extra vergadering van 29 maart 2021  ( uitreiking ter vergadering / plaatsing op website ) 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Financieel verslag van het seizoen 2020/2021 en de begroting voor het seizoen 2021/2022. 

(beknopt verslag en de begroting liggen tijdens de vergadering voor een ieder ter inzage) 
 

5. Verslag van de kascommissie 
 

6. Benoeming kascommissie 
 

7. Contributie : 

Vaststelling contributie ; deze wordt jaarlijks conform de inflatie / deflatie (bron CBS: 1,3%) 

vastgesteld, voorgesteld wordt de contributie dit jaar niet te indexeren. 
 

8. Jaarverslag secretaris  ( uitreiking ter vergadering / plaatsing op website ) 
 

9. Jaarverslag jeugdsecretaris  (uitreiking ter vergadering / plaatsing op website ) 

 
PAUZE 

 
10. Bestuursbeleid : de voorzitter geeft een toelichting op het vastgestelde organogram. 

 

11. Bestuursverkiezing : 

Aftredend en herkiesbaar is de heer M. Fledderus. 

Aftredend en herkiesbaar is de heer D. Lennips. 

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer R. Spang. 

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is de heer T. Duiker. 
 

Als kandidaat in de vacature van de heer R. Spang draagt het bestuur de heer M. Boer voor. 

Als kandidaat in de vacature van de heer G.J. Ruinemans draagt het bestuur de heer R. Haak voor. 

Als kandidaat in de vacature van de heer R. Roosken draagt het bestuur de heer R. Hidding voor. 

Als kandidaat voor een bestuursfunctie draagt het bestuur mevrouw S. Sibon voor. 
 

Tegenkandidaten kunnen, met bereidverklaring van de kandidaat en mede ondertekening van 

minimaal 3 leden, tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend. 
 

12. Statutenwijziging : deze wordt voor akkoord ter vergadering in stemming gebracht. 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting formele gedeelte 
 

15. Informele gedeelte 
Toelichting op fase 2 kwaliteitsimpuls door F. Sinnema. 

 

 

             Het bestuur. 


