V.V. "KAPELLE"
Secretariaat: Ooststraat 29a
4421 CZ Kapelle
tel. 0113-34 19 90
e-mail: secretaris@vvkapelle.nl
Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op maandag 12 december 2011
om 20.00 uur in de kantine van de VV Kapelle op het sportpark "Groene Woud".
AGENDA
1. OPENING.
2. INGEKOMEN STUKKEN
3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN 13-12-2010
(zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris)
4. JAARVERSLAG SECRETARIS 2010/2011.
(zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris)
5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
6. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestaat thans uit de heren F. Louwerse (2014),
S. Mesu (2014) en P. Arkenbout (2011).
De heer Arkenbout is aftredend en niet herkiesbaar.
7. BESTUURSVERKIEZING.
Aftredend en herkiesbaar is de heer H Maas. In de loop van het jaar is teruggetreden
de heer J Vermue. Verkiesbaar zijn de heren R. Hendrikse en R. van Boven.
Kandidaten, gesteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden, kunnen worden ingediend tot twee dagen voor de
vergadering bij de secretaris.
8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011.
Het financiële jaarverslag is voor de leden ter inzage bij de penningmeester en ligt een half uur voor aanvang van de
vergadering ter inzage in de bestuurskamer.
9. VASTSTELLING CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2012.
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen per 01-01-2012 met 2,5% (aan de hand van de consumentenprijsindex)
waardoor deze als volgt wordt vastgesteld:
Per 01-01-2012 per maand:
t/m 12 jaar

€ 9,85

13 t/m 14 jaar
15 t/m 18 jaar

€ 11,95
€ 13,60

19 jaar en ouder spelend lid
Niet spelend lid

€ 15,40
€ 7,70

Niet spelend kaderlid

€ 5,90

Tevens stelt het bestuur voor de jaarlijkse bijdrage voor begunstigers, zoals genoemd in artikel 8 van het Huishoudelijk
Reglement, niet te wijzigen en vast te stellen op € 30,00 respectievelijk € 20,00 per jaar.
10. BEGROTING 2011/2012.
De begroting is voor de leden ter inzage bij de penningmeester en ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter
inzage in de bestuurskamer.

11. BETALINGS- EN INVESTERINGSMACHTIGING BESTUUR.
Op grond van artikel 10 lid 5 van de Statuten stelt het bestuur voor de betalings- en investeringsmachtiging voor het bestuur
niet te verhogen en als volgt vast te stellen:
a. de penningmeester tot een bedrag van
€ 575,00
b. het dagelijks bestuur tot een bedrag van € 2.775,00
c. het algemeen bestuur tot een bedrag van € 4.150,00
12. PAUZE.

13. VRIJWILLIGERSBELEID.
Graag gaan wij met de leden van de vv Kapelle het gesprek aan inzake het vrijwilligersbeleid. Dit
wordt door het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen vaak besproken. Echter lukt het maar niet
voldoende mensen te vinden om het werk dat binnen de vereniging aanwezig is te verdelen onder nog
meer leden. Dit willen wij graag bespreken om hiervoor oplossingen te zoeken.
Een greep uit de openstaande taken:
- Bestuursfunctie Secretaris
- Bestuursfunctie Technische zaken
- Bestuursfunctie Onderhoud/Accommodatiebeleid
- Leden sponsorcommissie
- Leden Technische commissie
- Leden Jeugdcommissie
- Leden uitvoering kledingbeleid
- Trainers
- Leiders
- Verenigingsscheidsrechters
- Assistent scheidsrechters
- Medewerkers in de keuken van de kantine
- Organisatie Rad van Avontuur
- Organisatie Familiedag (bazaar)
- Gastheren/ - vrouwen op zaterdag voor ontvangst teams en scheidsrechters
- Materiaalbeheer
Mogelijkheden zijn de volgende:
- Een bijdrage van € 40 per jaar opdragen aan de leden om betaalde krachten te financieren, en
indien men vrijwilliger is vrijstelling te verlenen voor deze financiële bijdrage
- Leden verplichten uren vrijwilligerswerk in te brengen en anders het lidmaatschap ontnemen
- Een projectteam oprichten die leden gaat werven voor vrijwilligerswerk binnen de vv Kapelle
14. RONDVRAAG.
De leden worden verzocht eventuele vragen en/of voorstellen voor aanvang van de vergadering schriftelijk in te dienen bij
de secretaris.
15. SLUITING.

WIL JIJ 40 EURO VERDIENEN???

