
Agenda ALV 29 november 2021 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 

december 2020 
6. Behandeling financiën seizoen 2020-2021 
7. Verslag kascommissie 
8. Vaststelling begroting 2022-2023  
9. Benoeming kascommissie (zie toelichting) 
10. Goedkeuring aangaan arbeidsovereenkomsten (zie toelichting) 
11. Jeugdvoetbal 
12. Seniorenvoetbal 
13. Toekennen verenigingsonderscheidingen 
14. Rondvraag (zie toelichting) 
15. Sluiting. 
 
Agendapunt 9: Benoeming kascommissie 
 
In deze commissie hebben zitting:  Koos van Geresteyn, Gert Pater en Remco Krikke. 
Het plaatsvervangende lid is: Ton Schuit.  
Aftredend is: Koos van Geresteyn. Het bestuur stelt derhalve voor het eerste plaatsvervangende lid 
Ton Schuit in zijn plaats te benoemen. 
De commissie zal dan bestaan uit: Ton Schuit, Gert Pater en Remco Krikke. 
De vergadering dient derhalve één nieuw plaatsvervangend lid te benoemen. 
 

Agendapunt 10: Goedkeuring aangaan arbeidsovereenkomsten 
 
Artikel 10, lid 5g van de Statuten bepaalt dat het bestuur uitsluitend met goedkeuring van de 
ledenvergadering arbeidsovereenkomsten mag aangaan. Om bij de komende contractbesprekingen 
voor het seizoen 2022 – 2023 evenwel slagvaardig te kunnen handelen, vraagt het bestuur de 
ledenvergadering haar te machtigen naar bevind van zaken te mogen handelen. 
 

Agendapunt 14: Rondvraag 
 
Om het bestuur de gelegenheid te geven zich te beraden omtrent de materie waarover u eventueel 
vragen wilt stellen, wordt u dringend verzocht uw vragen vijf dagen voor de vergadering aan de 
secretaris (secretaris@sdvb.nl) kenbaar te maken. Slechts van zodanig gestelde vragen kan het 
bestuur beantwoording op de ledenvergadering toezeggen. 
  



Algemeen 
 
Kandidaatstellingen 
 
Tegenkandidaten voor de onder agendapunt 14 door het bestuur gestelde kandidaten kunnen tot de 
aanvang van de vergadering door tenminste drie leden gesteld worden. 
 

Stemrecht 
 
Ieder lid, met uitzondering van geschorste leden, heeft toegang tot de Algemene 
Ledenvergadering en heeft daarin één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen 
door een ander, schriftelijk daartoe gemachtigd, lid dat echter maximaal één ander lid mag 
vertegenwoordigen (statuten artikel 17 lid 1, 2 en 3). 
 

N.B. 
 
De agenda, de toelichting op de agenda en de in deze vergadering te behandelen stukken zijn voor 
alle leden beschikbaar en kunnen vanaf maandag 22 november digitaal aangevraagd worden door 
een e-mail te sturen naar penningmeester@sdvb.nl. 


