
 
 

Hoogland, 16 januari 2023  

 
Betreft: Algemene Ledenvergadering 
 
Beste leden van vv Hoogland, 
 
Je bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging Hoogland! De 
vergadering is op maandag 30 januari 2023 om 20.00 uur. De ALV houden we in ons paviljoen op 
Sportpark Langenoord, Sportlaan 30 te Hoogland. 
 
Wij hopen dat u in grote getalen naar de ALV komt: een vereniging besturen doen we samen! 

 
Agenda  
 

1. Opening 
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 18 mei 2022 
3. Jaarverslag van het bestuur 
4. Financieel jaarverslag boekjaar 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 
5. Verslag van de kascommissie 
6. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 

Pauze 
7. Verwachting financiële situatie seizoen 2022-2023 
8. Uitloting obligatieplan 
9. Verslag vertrouwenscommissie 
10. Samenstelling Bestuur 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

• Agendapunt 2: de concept notulen algemene ledenvergadering 18 mei 2022 vind je op onze 

website www.vvhoogland.nl onder ‘’Organisatie’’, “Bestuur” en dan “Documenten”. 

• Agendapunt 4: de jaarrekening kun je opvragen bij de secretaris via mail op adres 
secretaris@vvhoogland.nl .  

• Agendapunt 8: uitloting obligatieplan. Dit is het eerste jaar dat we de uitloting van de eerste 
10% van het obligatieplan zullen doen. Dit dient tijdens de ALV te gebeuren. Aan de 
obligatiehouders zal voor de ALV de procedure worden toegestuurd. 

• Agendapunt 10: 
Gerbrand van der Linde heeft bedankt en is per 1 januari 2023 afgetreden als bestuurslid. 
De termijn van Will Maas zit erop, hij stelt zich niet herkiesbaar en zal per 1 februari 2023 
aftreden als bestuurslid. 
Marco Hadders stelt zich verkiesbaar voor het bestuur en wordt door het voltallige bestuur 
voorgedragen. 
Marco Nipshagen stelt zich verkiesbaar voor het bestuur en wordt door het voltallige bestuur 
voorgedragen. 
 
Indien er zich stemgerechtigde leden kandidaat willen stellen voor het bestuur dan kan dat 
door dit schriftelijk (per e-mail) te melden aan de secretaris. Deze aanmelding moet door 
tenminste drie stemgerechtigde leden zijn ondertekend. De aanmelding dient vergezeld te 
gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel 
onder vermelding van de functie die de kandidaat in het bestuur ambieert.  
 

Ben je verhinderd? Je kunt een ander stemgerechtigd lid van 18 jaar of ouder machtigen jouw stem 
uit te brengen. Dit moet schriftelijk. Een machtigingsformulier kun je downloaden vanaf onze website 

www.vvhoogland.nl onder ’Organisatie’’, “Bestuur” en dan “Documenten”. De gemachtigde kan in 
totaal maximaal twee leden vertegenwoordigen.  
  
Met sportieve groet, 
bestuur vv Hoogland 
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