Uitnodiging: ALV AC&HC VVV 30-06-2018
Op zaterdag 30 juni 2018 van 15.00 – 17.00 uur wordt in het clubhuis, Aanloop 7, 1183 SZ te
Amstelveen een Algemene Vergadering gehouden.
Aansluitend na 17.00 uur volgt een receptie/borrel ter afsluiting van het lustrumjaar.
Wij verzoeken u om uiterlijk 14.15 uur aanwezig te zijn om u te laten registeren als geldig
bezoeker c.q. lid van VVV aan de ALV. Tevens kunnen eventuele stemmachtigingen worden
overgelegd en gecontroleerd. Het formulier is bij deze uitnodiging gevoegd. De formulieren
dienen te zijn voorzien van ondertekening.
U kunt vanaf 13.00 uur in het Clubhuis kennis nemen van de schriftelijke stukken: de notulen
van de vorige vergadering(en), de ingezonden brieven/e-mails, financiële stukken en de
verslagen van de commissies.
Het (definitieve) concept Beleidsplan 2018-2021 zal enkele dagen tevoren beschikbaar zijn.
De agenda
Opening door de voorzitter
Welkomstwoord
De mededelingen
De ingekomen stukken
Brief Han Noordenbos
E-mail Gunnar Mol
Beleidsplan 2018-2021

Nadere ingekomen stukken
Vaststellen agenda
Notulen vergadering 27 maart 2018
Organisatie en statutaire kwesties, gevolgen.
Aanpassingen boekjaar en Algemene vergadering
Financiële zaken
Jaarrekening 2016-2017, goedkeuring,
Kasrapport 2016-2017
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kascommissie
Voorstel tot decharge van het bestuur 2016/2017
Voorlopige cijfers 2017-2018, aanbevelingen.
Beantwoorden vooraf ingediende vragen met betrekking tot financiën
-a- door penningmeester
-b- kascommissie.
Benoeming commissie leden financiële cie en kascontrole
Pauze
Toekomst van VVV: Hockeyafdeling, Cricketafdeling
Beleidsplan hockeyafdeling, beleid en visie
Toelichting proces en document
Profiel / kandidaten commissie, verslag en resultaten.
Kandidaten bestuur

Kandidaten commissies.
Bouw commissie, vorderingen
Lidmaatschap, inschrijfgeld en contributies seizoen 2018-2019
Het bestuur stelt voor het inschrijfgeld vast te stellen op 75 euro per lid.
Het bestuur stelt voor een lidmaatschap in te stellen voor oud-leden en donateurs.
Kenmerken: geen inschrijfgeld, een jaarlijkse uitnodiging voor een reünie tijdens het
Balkentoernooi of andere gelegenheid.
Het bestuur stelt voor de contributies vast te stellen voor het seizoen 2018 2019

A - Categorie 2017-2018
B - Categorie 2017-2018
C - Categorie 2017-2018
D - Categorie 2017-2018
E - Categorie 2017-2018
F - Categorie 2017-2018
G - Categorie Vosjes 2017-2018
Senioren
Jong Senioren (t/m 24 jaar)
Trimhockey
Oud Leden/Donateurs

300
300
300
300
250
225
175
375
365
240
50

Wat verder ter tafel komt
Sluiten van de vergadering.

Vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar: secretaris@hockeyclubvvv.nl

Met vriendelijke groet
Jeroen Kruisheer
Secretaris (interim)

