
 
 

Algemene ledenvergadering v.v. Bavel  2021 

HIERBIJ NODIGEN WIJ ALLE LEDEN UIT VOOR DE LEDENVERGADERING 2021. DEZE ZAL 
ONLINE PLAATSVINDEN OP MAANDAG 25 JANUARI 2021 OM 20:00 UUR. LET OP: DE 
UITNODIGING IS OOK VOOR ALLE (OUDERS) JEUGDLEDEN, TRAINERS EN LEIDERS.      
Ouders van jeugdleden hebben stemrecht, maar deze telt als 1/3 stem. 

AGENDA: 

1. Opening 
2. Ingekomen mededelingen / afmeldingen 
3. Mededelingen bestuur (Christel Geerts) 
4. Notulen vorige jaarvergadering (Jack Jansen) 
5. Jaarverslag secretaris (Jack Jansen) 
6. Jaarverslag penningmeester (presentatie Ton Bogers) 
7. Vaststellen van de begroting (Ton Bogers) 
8. Vaststellen van de contributies (Ton Bogers) 
9. Verslag kascommissie (Toine Carton, Robin Adriaansen en Erik Meijerink) 
10. Verkiezing leden van de kascommissie 
11. Aftreden bestuursleden en voordracht nieuwe bestuursleden 

- Aftredend en herkiesbaar:  
 Ton Bogers  
 Dirk van Dijk 
 
- Aftredend en niet herkiesbaar:  
 Eric Donders 
 
- Voorgedragen: 
 Astrid Wagener (vrouwen- en meidenvoetbal) 
 Roeland Verbeet (VTC jeugd) 
 

12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

 

 



 
 

Wij zijn ons bewust van de bijzondere omstandigheden waaronder deze ALV plaats moet 
vinden. Indien u moeite verwacht te hebben met het digitaal bijwonen van de ALV kunt u dit 
kenbaar maken bij Jack Jansen, secretaris, via info@vvbavel.nl. Wij zullen samen met u 
kijken naar de mogelijkheden om toch digitaal aanwezig te kunnen zijn. 
 
Voorafgaande aan uw komst hebben wij, om een vlotte vergadering mogelijk te maken, de 
volgende verzoeken en opmerkingen: 
 
1. Geen tijd, zin of mogelijkheid naar deze vergadering te gaan? Doe ons een plezier en 
meldt u tijdig af bij Jack Jansen, secretaris (info@vvbavel.nl). 
 
2. Hebt u vragen waarvan de beantwoording enige tijd of specifieke kennis kan vergen dan 
verzoeken wij u uw vraag uiterlijk een week vóór deze vergadering schriftelijk in te dienen bij 
het secretariaat van onze vereniging (info@vvbavel.nl). 
 
3. Hebt u een onderwerp, waarvan u vindt dat het op deze vergadering besproken moet 
worden? Ook dan verzoeken wij u uw onderwerp uiterlijk een week vóór deze vergadering 
schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van onze vereniging (info@vvbavel.nl). 
 
4. Tegenkandidaten voor de aftredende bestuurder(s) dienen zich schriftelijk en uiterlijk een 
week vóór deze vergadering aan te melden op het secretariaat van onze vereniging 
(info@vvbavel.nl). Een kennismaking/info gesprek volgt. 
 
5. Kandidaatstellingen die niet volgens punt 4 zijn uitgevoerd worden niet behandeld tijdens 
de vergadering. 
 
6. Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen voor u een stem uit 
te brengen. Hiertoe dient u bijgevoegd machtigingsformulier in te vullen en 
via info@vvbavel.nl te delen met het bestuur. 

mailto:info@vvbavel.nl
mailto:info@vvbavel.nl
mailto:info@vvbavel.nl
mailto:info@vvbavel.nl
mailto:info@vvbavel.nl
mailto:info@vvbavel.nl

