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Samenvatting Algemene Leden Vergadering van 7 juni 2017. 
 

Deze keer kon het bestuur ook enkele jeugdleden op de ALV verwelkomen, Naast het bestuur waren er 14 

mensen aanwezig. Een elftal leden heeft de moeite genomen zich af te melden. 
 

Besluiten 

➢ Het verslag van de ALV van 14 december 2016 is ongewijzigd goedgekeurd. 

➢ De begroting 2017-2018 wordt goedgekeurd. 

➢ De contributie voor 2017-2018 zal niet worden gewijzigd en blijft dus gelijk aan het huidige 

seizoen. 

➢ De vergadering is akkoord gegaan met het voorgestelde uitstel voor de behandeling van het 

jaarverslag voor het seizoen 2016-2017 en daarna. 

 

Reglementen 

➢ Statuten: de gewijzigde versie 2.3 is aan de AV voorgelegd en is besproken. Artikel 1.1 zal worden 

aangepast, de oprichtingsdatum blijkt (uit overlegde bewijsstukken van de oprichter) 1 november 

1972 te zijn. Verder zijn er geen voorstellen tot aanpassing gedaan. 

Omdat er geen 2/3e deel van de stemgerechtigde leden aanwezig was konden deze statuten niet in 

deze vergadering worden aangenomen/vastgesteld. Hierdoor wordt er binnen de gestelde termijn 

een Bijzondere Algemene Vergadering uitgeroepen waarin de behandeling van de statuten opnieuw 

op de agenda zal worden gezet. In deze vergadering is een gewone meerderheid van de aanwezige 

stemgerechtigde leden voldoende om een besluit te nemen. 

➢ Huishoudelijk Reglement: de versie 1.3 is per hoofdstuk besproken. Omdat er o.v.v. de AV nog 

enkele zaken moeten worden toegevoegd, w.o. het sanctiebeleid, en omdat enkele zaken nader 

moeten worden uitgezocht, is besloten om in de volgende (bijzondere algemene) vergadering het 

HR opnieuw ter vaststelling aan te bieden aan de AV. 

 

Verkiezingen 

➢ Mede door de uitgestelde besluitvorming van de statuten, en de daarmee gepaarde gaande 

benoemingsperiode van 2 naar 3 jaar, is besloten de bestuursverkiezing te verplaatsen naar de 

eerder genoemde bijzondere algemene vergadering, nadat de statuten zijn aangenomen. 
  

Bijzondere Algemene Leden Vergadering 

Zoals gememoreerd dient er een BAV uitgeschreven te worden om de nieuwe statuten vast te stellen, deze 

zal gehouden worden op woensdag 28 juni 2017 om 20.30 uur in sporthal Sport aan Zee. De agenda volgt. 
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