
Agenda algemene ledenvergadering vv Kapelle          13 september 2019 

 

 
 V.V. "KAPELLE" 

 
Secretariaat:  
Jip en Janneke 29 
4421 TG Kapelle 
tel. 06-24 54 15 60 
e-mail: secretaris@vvkapelle.nl 
 
Uitnodiging, alle stemgerechtigde leden van 18 jaar of ouder, voor het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 13 september 2019 van 19.00 - 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 13 september 2019. Indien u bent verhinderd kunt u dat melden via: 
secretaris@vvkapelle.nl 

AGENDA 

 

1. OPENING. 

      
2. BESTUURSVERKIEZING. 
Volgens het schema van aftreden dat tijdens de algemene ledenvergadering in 2014 is vastgesteld, zullen Kees 
Vink en Roel Hendrikse, beiden aftreden maar zijn beiden herkiesbaar. 
 
Als er leden zijn die zich willen aanmelden voor een bestuursfunctie, dan kan dat via secretaris@vvkapelle.nl. 
 
Schema van aftreden:  

Naam: Jaar van aftreden: 

Kees Vink 2019 

Roel Hendrikse 2019 

Tom v.d. Meer 2020 

Stephan Hakkaart 2020 

Bob Rooze 2021 

Frank Driedijk 2021 

Henk Maas 2022 

 
3. INGEKOMEN STUKKEN 

-  
 
4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
    VAN 7 september 2018 
     (zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris) 
 
5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2018/2019 
  (zie in de week voorafgaande aan de ALV: www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris via   
  secretaris@vvkapelle.nl) 
 
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
Zal worden verstrekt tijdens de ALV. 
 
7. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 
De kascontrolecommissie bestaat uit Rob Oostrom (aftredend in 2020) Frank louwerse (2019, niet herkiesbaar) 
en Niels van Herk (benoemen ipv Stephan mesu) , Jos Minderhoud (benoemen ipv Frank Louwerse) 
 
8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018/2019 
Het financiële jaarverslag  is voor de leden ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage 
in de bestuurskamer.  
 
 
9. BEGROTING 2018-2019 
De begroting ligt voor de leden ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering in de bestuurskamer. 
 
10. VASTSTELLING CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2019  

mailto:secretaris@vvkapelle.nl
http://www.vvkapelle.nl/
http://www.vvkapelle.nl/


Agenda algemene ledenvergadering vv Kapelle          13 september 2019 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de contributies vastgesteld tot 1 januari 2020. 
Het bestuur stelt voor de prijsindex niet te volgen en de contributie niet te verhogen 
  
t/m 12 jaar   € 11,80 per maand 
13 t/m 14 jaar   € 14,20 per maand 
15 t/m 17 jaar   € 16,25 per maand 
18 jaar t/m 39 jaar  € 18,45 per maand  
40 jaar en ouder  € 14,20 per maand* 
Niet spelend lid   €   7,20 per maand  
 

Voorstel aanpassing contributie per 1-1-2020 

* Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot 40+ voetbal, meent het bestuur een 40+regeling in te voeren. 
Concreet betekent dat iedereen die op 1 januari 2020 40 jaar is, contributie gaat betalen van  € 14,20 per 
maand. 

 
Tevens stelt het bestuur voor de jaarlijkse bijdrage voor begunstigers, zoals genoemd in artikel 8 van het 
Huishoudelijk Reglement, ook 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 als 
volgt vast te stellen: 
 
a. de penningmeester tot een bedrag van       €     600,00  
b. het dagelijks bestuur tot een bedrag van     €  3.000,00 
c. het algemeen bestuur tot een bedrag van   €  5.000,00 
 
12.  PRESENTATIE ENQUETE LEDEN 
 
13. RONDVRAAG 
De leden worden verzocht eventuele vragen en/of voorstellen voor aanvang van de vergadering schriftelijk in te 
dienen bij de secretaris. 
      
14. SLUITING 


