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102e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE BUSSUMSE FOOTBALL CLUB BFC

woensdag 16 november 2022 van 20:00 tot 22.00 uur

Eerste helft: terugkijken (50 minuten)

1. Opening en mededelingen

2. Verslag 101e ALV d.d. 6/12/2021

3. Bespreking Bestuursverslag 2021-2022

4. Toelichting en bespreking Financieel Verslag 2021-2022

5. Bespreking verslag van Kascommissie over Financieel Verslag 2021-2022

6. Bespreking roulatierooster en verkiezing Kascommissie

7. Goedkeuring Jaarverslag 2021-2022 en décharge Bestuur

RUST (20 minuten)

Tweede helft: vooruitkijken (50 minuten)

8. Stemming nieuwe bestuursleden; bestuurslid algemene zaken en secretaris.

9. Update voetbaltechnische zaken

10. Verduurzamen en verbeteren sportcomplex

11. Toelichting en goedkeuring begroting 2022-2023

12. Voorstel contributieverhoging 2023-2024

13. Voordracht erelid en leden van verdienste

14. Rondvraag

15. Sluiting

TOELICHTING OP DE AGENDA

Algemeen

Het Jaarverslag 2021-2022 zal vanaf 2 november 2022 online beschikbaar zijn. Een hardcopy van

het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris (secretaris@bfc-bussum.nl). Ereleden ontvangen

een hardcopy per post.

Ad 2. Een digitale versie van het verslag van de 101e ALV kan worden aangevraagd bij de

secretaris (secretaris@bfc-bussum.nl) . Een geprinte kopie kan worden opgevraagd bij de

ledenadministratie en wordt per post toegestuurd op verzoek.

Gevraagd besluit 1: Het bestuur verzoekt de ALV het verslag van de 101e ALV d.d. 6 december
2021 vast te stellen.
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Ad 3. Bespreking van het Bestuursverslag (o.a. voetbalzaken en verenigingszaken) over

2021-2022. Het Bestuursverslag is een onderdeel van het Jaarverslag 2021-2022. Een

digitale versie van het Jaarverslag 2021-2022 is online beschikbaar op de website vanaf 2

november 2022. Het volledige Jaarverslag (d.w.z. Bestuursverslag én Financieel Verslag)

is op te vragen bij de secretaris (secretaris@bfc-bussum.nl).

Ad 4. Korte presentatie en toelichting op de financiële resultaten over het verenigingsjaar

2021-2022 door Sander Bult, Penningmeester.

Ad 5. Verslag van bevindingen van de Kascommissie na controle van de gepresenteerde

financiële resultaten over het verenigingsjaar 2021-2022 is online beschikbaar op de

website.

Ad 6. Roulatieschema Kascommissie

ROULATIESCHEMA KASCOMMISSIE (per 6 december 2021)

Functie Naam
Duur tot aftreden
of herbenoeming Termijn

Commissielid #1 Severijn van der Veen Dec - 2022 Eerste
Commissielid #2 Pieter-Bas Mulder Dec - 2024 Eerste
Commissielid #3 -
Plaatsvervangend
commissielid

-

Severijn van der Veen heeft de termijn van 3 jaar volgemaakt in de kascommissie en stelt zich

niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur dankt Severijn voor zijn inzet voor onze

club.

Gevraagd besluit 2: Het bestuur draagt Coen Huson voor als nieuw lid van de kascommissie en

vraagt de ALV hiermee in te stemmen.

Na goedkeuring van de bestuursvoorstellen ziet de samenstelling en het roulatieschema van de

Kascommissie er als volgt uit:

ROULATIESCHEMA KASCOMMISSIE (per 16 november 2022)

Functie Naam
Duur tot aftreden
of herbenoeming Termijn

Commissielid #1 Pieter-Bas Mulder Dec - 2024 Eerste
Commissielid #2 Coen Huson Dec - 2025 Eerste
Commissielid #3 -
Plaatsvervangend
commissielid

-
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Ad 7. Goedkeuring Jaarverslag 2021-2022 en décharge Bestuur

Gevraagd besluit 3: Het Bestuur vraagt de ALV in te stemmen met het Jaarverslag 2021-2022

inclusief financieel verslag, dit goed te keuren en het Bestuur décharge te geven voor het

verenigingsjaar 2021-2022.

Ad 8. Uittredende bestuursleden per datum ALV en benoeming nieuwe bestuursleden.

ROULATIESCHEMA BESTUUR (vanaf 6 december 2021) na goedkeuring ALV

Functie Naam
Duur tot aftreden of
herbenoeming

Dagelijks
Bestuur

Voorzitter Arne Geensen Dec-2023
Secretaris Fleur Timmer Dec-2022
Penningmeester Sander Bult Dec-2023
Bestuurslid Algemene Zaken Anneke Frenk Dec-2022
Bestuurslid Velden en Gebouwen Rob van Doorn Dec-2023
Bestuurslid Voetbalzaken Gertjan van Toorn Dec-2023
Bestuurslid Communicatie Frank Körver Dec-2024
Bestuurslid Commerciële Zaken Jules The Dec-2024

Tijdens de ALV nemen wij afscheid van Anneke Frenk (6 seizoenen bestuurslid Algemene Zaken)

en Fleur Timmer (4 seizoenen Secretaris) en danken hen voor de geweldige inzet, passie en

resultaten voor onze vereniging BFC .

Gevraagd besluit 4: Het Bestuur vraagt de ALV om in te stemmen met volgende voorstellen:

● Benoeming van Angelique Plugge in de functie van Bestuurslid Algemene Zaken.

● Benoeming Liesbeth Veen in de functie van Secretaris.

Angelique Plugge is regelmatig langs de lijn te vinden bij BFC. Omdat ze een warm voetbal hart

heeft en omdat haar vier zoons bij de club voetballen. Toen we haar vroegen of ze interesse

heeft om de rol van bestuurslid Algemene Zaken op zich te nemen, was ze gelijk enthousiast:

“Met vier voetballende zoons bij BFC woon ik toch al zo’n beetje op de club… en, ik vind het

belangrijk om bij te dragen aan deze mooie vereniging die een belangrijke plek inneemt in mijn

gezin”. Angelique is met haar bedrijf Xploremore.nl ondernemer op het gebied van

verandermanagement, innovatie en leiderschap en adviseert zowel commerciële organisaties als

partijen in de publieke sector. Haar creativiteit en inventiviteit komen bij de veelzijdige

portefeuille Algemene Zaken goed van pas. Daarnaast heeft ze een brede interesse en

achtergrond in belangrijke maatschappelijke thema’s van deze tijd zoals verduurzaming, gezonde

levensstijl en diversiteit. We dragen haar daarom tijdens de komende ALV graag voor als

bestuurslid. Angelique is een grote liefhebber van sport en natuur en in haar vrije tijd vinden we

haar vooral op de hei en in de gym. Angelique woont met haar man Wim en hun 4 zoons Roan,

Mika, Levi en Noah in Naarden.
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Liesbeth Veen hebben we bereid gevonden voor de vacature van secretaris en neemt daarmee

de taken van Fleur Timmer over. Liesbeth woont in Bussum met haar man Richard en 3 kinderen.

Haar jongste zoon Maurits van 14 speelt bij BFC in de jongens onder 15-1. In de eerste jaren bij

BFC was Liesbeth (mede) begeleidster van het team van haar zoon. Nu dat niet meer nodig is,

ontstaat er ruimte om in het bestuur haar steentje bij te dragen. Waar ze als tiener bij AZ op de

staantribune te vinden was, bezoekt ze nu met haar zoons vooral de wedstrijden van Ajax en het

Nederlands Elftal. Liesbeth werkt als Human Resources Lead bij een internationaal bedrijf in de

Medical Devices.

Na goedkeuring van de bestuursvoorstellen ziet de bestuurssamenstelling en het roulatieschema

er als volgt uit:

ROULATIESCHEMA BESTUUR (vanaf 16 november 2022) na goedkeuring ALV

Functie Naam
Duur tot aftreden of
herbenoeming

Dagelijks
Bestuur

Voorzitter Arne Geensen Dec-2023
Secretaris Liesbeth Veen Dec-2025
Penningmeester Sander Bult Dec-2023
Bestuurslid Algemene Zaken Angelique Plugge Dec-2025
Bestuurslid Velden en Gebouwen Rob van Doorn Dec-2023
Bestuurslid Voetbalzaken Gertjan van Toorn Dec-2023
Bestuurslid Communicatie Frank Körver Dec-2024
Bestuurslid Commerciële Zaken Jules The Dec-2024

Ad 9. Update voetbaltechnische zaken

Toelichting door bestuurslid Voetbaltechnische Zaken.

Ad 10. Verduurzamen en verbeteren sportcomplex

Toelichting door bestuurslid Velden en Gebouwen.

Ad 11. Toelichting op de financiële begroting in het algemeen voor lopende verenigingsjaar

2022-2023

Gevraagd besluit 5: Het bestuur vraagt de ALV om de begroting 2022/2023 vast te stellen

De begroting is opgenomen in het volledige Jaarverslag 2021-2022, op te vragen bij de secretaris

via secretaris@bfc-bussum.nl
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Ad 12. Voorstel contributieverhoging vanaf seizoen 2023-2024

Gevraagd besluit 6: Aangezien niet duidelijk is hoe de kostenontwikkeling zal zijn, vraagt het

bestuur aan de ALV toestemming om de contributie vanaf seizoen 2023-2024, indien nodig, te

verhogen met een maximum van 10%.

We verwachten een kostenverhoging tussen de 5-10%. Indien het vorige gevraagde besluit niet

wordt aangenomen door de ALV, zal er een Bijzondere ALV worden gehouden in maart/april

2023 om een voorstel voor contributieverhoging te laten vaststellen door een Bijzondere ALV

voor het seizoen 2023-2024.

Gezien alle kostenstijgingen en in benchmark met andere clubs, zal het bestuur de kosten

verhogen van o.a. producten in de kantine, het inschrijfgeld en de selectietoeslag. Voor

kostenstijgingen is geen goedkeuring door de ALV nodig.

Ad 13. Voordracht leden van verdienste en erelid.

Gevraagd besluit 7: De ALV stemt in om de volgende leden te benoemen als lid van verdienste
van de vereniging BFC Bussum:

Gevraagd besluit 8: De ALV stemt in om het volgende lid  te benoemen als erelid van de
vereniging BFC Bussum:

Ad 14. Rondvraag

Ad 15. Sluiting
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