Agenda algemene ledenvergadering vv Kapelle

8 december 2014

V.V. "KAPELLE"
Secretariaat:
Jip en Janneke 29
4421 TG Kapelle
tel. 06-24 54 15 60
e-mail: secretaris@vvkapelle.nl
Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op maandag 8 december 2014
om 20.00 uur in de kantine van de VV Kapelle op het sportpark "Groene Woud". Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld
en we hopen u welkom te heten op 8 december 2014. Indien u bent verhinderd kunt u dat melden via:
secretaris@vvkapelle.nl
AGENDA
1. OPENING.
2. BESTUURSVERKIEZING.
Op dit moment kunnen alle functies van het bestuur worden vervuld. Aan de Algermene ledenvergadering wordt de vraag
voorgelegd of het bestuur door de volgende personen ingevuld kan worden: De functie van voorzitter zal worden ingevuld
door Kees Vink, de rol van penningmeester zal worden ingevuld door Leo Luteijn, Stephan Hakkaart zal de rol van
secretaris op zich nemen en Tom van de Meer zal toetreden tot het bestuur en zal tevens optreden als vice voorzitter.
Samen met Henk Maas, Roel Hendrikse en René van Boven beschikken we dan over een voltallig bestuur.
Kandidaten, gesteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden, kunnen worden ingediend tot twee dagen voor de
vergadering bij de (waarnemend) secretaris.
Tevens stelt het bestuur het volgende schema van aftreden voor:
Naam:
Jaar van aftreden:
Kees Vink
2016
Tom van der Meer
2017
Leo Luteijn
2016
Stephan Hakkaart
2017
Roel Hendrikse
2016
Henk Maas
2015
René van Boven
2015
3. INGEKOMEN STUKKEN
4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN 16-12-2013
(zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris)
5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2013/2014.
(zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris)
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
7. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestaat thans uit de heren F. Louwerse (2014) en S. Mesu (2014). Het is wenselijk dat hier nog
een derde persoon aan toegevoegd wordt. Tevens stelt het betsuur voor om het volgende schema van aftreden te hanteren:
Frank Louwerse
2015 aftredend /herkiesbaar
Stefan Mesu
2016 aftredend /herkiesbaar
8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014
Het financiële jaarverslag is voor de leden ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de
bestuurskamer.
De obligaties zijn met ingang van 2013 uitgeloot. Het reglement stelt voor om jaarlijks tot uiterlijk 2022 minimaal 5% en
maximaal 20% uit te loten. Het bestuur stelt voor in het seizoen 2014-2015 20% van de obligaties uit te loten en terug te
betalen. Wij stellen voor elk vijfde nummer te kiezen van de nummers (2, 7, 12etc.).
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9. BEGROTING 2014/2015
De begroting ligt voor de leden ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering in de bestuurskamer.
10. VASTSTELLING CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2015
Jaarlijks kijkt het bestuur naar de contributie in relatie tot de consumentenprijsindex. Dit jaar is de consumentenprijsindex
vastgesteld op 1,5%. Gezien de prijsindex stelt het bestuur voor de contributie per 01-01-2015 te verhogen met 1,5%. Het
bestuur stelt voor de contributie voor niet spelende leden en niet spelende kaderleden niet te wijzigen. De contributie voor
komend jaar wordt dan als volgt vastgesteld:

t/m 12 jaar
13 t/m 14 jaar
15 t/m 18 jaar
19 jaar en ouder spelend lid
Niet spelend lid
Niet spelend kaderlid

Per 01-01-2015 per maand:
€ 10,05
€ 12,10
€ 13,85
€ 15,70
€ 7,70
€ 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.
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. Onderhoud & Privatisering
14. Investering zonnepanelen
Een van de aandachtspunten van het bestuur komend jaar is efficiëntie energiekosten. Naast bewuster omgaan met
energiekosten is berekend dat investeren in zonnepanelen kostenbesparend werkt voor de vereniging. Het bestuur is
voornemens een deel van de energiekosten te reduceren door een investering te doen in 54 zonnepanelen. Hierbij hoort het
volgende financiële plaatje:
De kosten van de 54 zonnepanelen worden begroot op max. € 16.000.
De gemeente is voornemens € 5.000 te subsidiëren.
De sponsorcommissie bereidt samen met Delta NV een Aktie voor, waar bij € 2.500 inkomsten worden begroot.
Netto kosten voor de vereniging bedragen dan € 8.500.
De besparing per jaar is door delta begroot op € 2.200 per jaar.
De investering is dan in 4 jaar terugverdiend.
Het bestuur vraagt aan de algemene ledenvergadering toestemming deze investering aan te gaan.
15. RONDVRAAG
De leden worden verzocht eventuele vragen en/of voorstellen voor aanvang van de vergadering schriftelijk in te dienen bij
de secretaris.
16. SLUITING

