TOELICHTING OP DE AGENDAPUNTEN
Agendapunt 7: BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE
Volgens artikel 11, lid 2, van het huishoudelijk reglement benoemt de algemene
ledenvergadering jaarlijks een kascontrolecommissie van twee leden, die geen bestuurslid
mogen zijn. De leden van de kascontrolecommissie worden benoemd voor maximaal 2 jaar.
Zij zijn niet direct herkiesbaar. Indien mogelijk treedt jaarlijks één lid af.
De ledenvergadering heeft op 28 mei 2021 Wilma Garritsen en Erik v.d. Meer benoemd tot
lid van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2020/2021.
Volgens artikel 11, lid 2, van het huishoudelijk reglement is Wilma Garritsen in verband met
de maximale zittingstermijn van 2 jaar aftredend uit de kascontrole-commissie voor
verenigingsjaar 2021/2022. Zij kan niet worden herkozen.
Het bestuur is op zoek naar in ieder geval 1 nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
Belangstellenden voor deze functie kunnen zich melden bij het bestuur.
Alsdan stelt het bestuur
in de vacature:
Kascontrolecommissie (1 lid)
Wij stellen voor tot benoeming over te gaan.
Het bestuur.

kandidaat:
Marjon Schreuder – Van Assen

TOELICHTING OP DE AGENDAPUNTEN
Agendapunt 8: VERKIEZING BESTUUR EN COMMISSIES
Volgens artikel 5, lid 1, van het huishoudelijk reglement is dit jaar volgens het vaste rooster
de Penningmeester Bea Schuur aftredend. Bea heeft zich herkiesbaar gesteld.
Daarnaast is het bestuur op zoek naar versterking voor de volgende functies:
Bestuur:

TC heren

Algemeen:

Coordinator Jeugd (12-18 jaar)
Materiaalbeheer
Leden voor de sponsorcommissie
Leden voor de evenementencommissie
Scheidsrechters
Trainers
Zaalwacht

Belangstellenden voor één van deze functies kunnen zich melden bij het bestuur.
Graag stellen wij je in de gelegenheid kandidaatstellingen te doen voor de onderstaande
vacatures.
Op grond van artikel 4 van het huishoudelijk reglement moeten kandidaatstellingen door
leden van de vereniging uiterlijk een half uur vóór de opening van de vergadering schriftelijk
ter kennis van het bestuur worden gebracht. Het voorstel voor een kandidaat, voorgesteld
door leden van de vereniging, moet door tenminste tien leden worden ondersteund. Zijn er
geen of niet voldoende kandidaatstellingen binnengekomen, dan dient het bestuur zulks te
doen.
Alsdan stelt het bestuur
in de vacature:
TC Jeugd (12-18 jaar)
TC heren
Sponsorcommissie
Evenementencommissie
Materiaalbeheer
Scheidsrechter
Trainer recreanten Dames A
Trainer Recreanten Dames B
Trainer Heren Recreante A
Trainers CMV
Zaalwacht

kandidaat:
--Crystel Water-Bais
Danielle v.d. Heuvel
-----------------

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers heel hartelijk voor hun werk voor de vereniging
afgelopen seizoen.
Het bestuur.

TOELICHTING OP DE AGENDAPUNTEN
Agendapunt 10: VASTSTELLING BEGROTING 2021/2022
Volgens artikel 22, lid 2, van het huishoudelijk reglement stelt de algemene ledenvergadering de begroting voor het verenigingsjaar vóór 15 november van dat jaar vast.
De ledenvergadering heeft op 30 oktober 2015 besloten om de contributie en het
competitiegeld jaarlijks te indexeren met het algemene prijsindexcijfer van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
CONTRIBUTIE
Het bestuur stelt per 1 januari 2022 geen contributieverhoging voor:
PER KWARTAAL
Senioren
ABC-jeugd (tot 18 jr.)
CMV
Niet-spelend lid/donateur

Contributie
m.i.v. 01.01.2022
€
€
€
€

40
34
28
5

Contributieverhoging
per 01.01.2023
€
€
€
€

1
1
1
-

Contributie
m.i.v. 01.01.2023
€
€
€
€

41
35
29
5

COMPETITIEGELD
Het bestuur stelt voor seizoen 2021/2022 voor het competitiegeld voor afdracht aan de
Nederlandse Volleybal Bond i.v.m. deelname aan de NeVoBo-competitie geen verhoging voor.
I.v.m. Niet kunnen spelen door de Coronamaatregelen, bestaat er een mogelijkheid dat de
Nevobo een correctie zal doen op de competitiegelden voor het verenigingsjaar 2020/2021.
PER JAAR
(incasso in oktober)
Senioren
ABC-jeugd (tot 18 jr.)
CMV

Competitiegeld
seizoen 2020/2021

Competitiegeld
verhoging

Competitiegeld
seizoen 2021/2022

€ 80
€ 60
€ 20

€ € € -

€ 80
€ 60
€ 20

Het bestuur stelt voor in te stemmen met de voorgestelde verhoging van contributie en de
begroting 2021/2022 vast te stellen.
Het bestuur.

