Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de v.v. Stedum d.d. 25 oktober 2016

Geacht lid van de v.v. Stedum,
Hierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de
voetbalvereniging Stedum.
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 25 oktober 2016 in de kantine van de
voetbalvereniging aan de Bedumerweg en begint om 20.30 uur.
Namens het bestuur van de v.v. Stedum,
Voorzitter,
Pieter Berend Slager

Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. Stedum
d.d. 25 oktober 2016, aanvang 20.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening;
Vaststellen van de agenda;
Ingekomen stukken en mededelingen;
Notulen ALV 27 oktober 2015 en ALV 3 mei 20161;
Bestuursverkiezingen:
 Aftredend als secretaris Arend Koenes: niet herkiesbaar;
 Verkiezing als bestuurslid vv Stedum draagt het bestuur voor2:
secretaris Dick Dijk;
algemeen lid Hergen Balkema;
algemeen lid Nicole Bijen;
6. Pauze;
7. Financieel jaarverslag v.v. Stedum3 2015 – 2016;
- Jaarrekening 2015/2016;
- Balans 30-6-2016.
8. Verslag kascommissie; Pieter Hovius en Harke Werkman;
9. Verkiezing lid en reserve kascommissie;
10. Rondvraag4;
11. Sluiting.
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In deze vergadering is de begroting 2016/2017 vastgesteld;
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient – minimaal 1 uur voor aanvang van de algemene
vergadering - schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste vijf
stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de
desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert;

Het financieel jaarverslag 2015-2016 kan in overleg met penningmeester Peter Arends vooraf worden
ingezien;
4
Indien leden tijdens de rondvraag het woord willen voeren dan wordt de betreffende vraag (vragen) minimaal
één half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend bij de secretaris. Het verzoek is overigens
uitdrukkelijk om, in het kader van een goede en volledige beantwoording van de vragen ter vergadering te
waarborgen, om overige vragen vroegtijdig te mailen aan a.koenes@hetnet.nl. De vragensteller wordt geacht
aanwezig te zijn ter vergadering. Vragen die direct betrekking hebben op personen kunnen door de voorzitter
voor kennisgeving worden aangenomen en zullen desgewenst nadien één op één met de vraagsteller worden
besproken.

