
Algemene Ledenvergadering SC Joure 

Woensdag 9 december 2020 

On-line, aanvang 20.00 

Over de gang van zaken met betrekking van de on-line ALV ontvangt u nog een mail. 

1. Opening en toelichting gang van zaken online ALV 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ALV 11 december 2019 

4. Terugblik en vooruitblik huidig seizoen 

5. Bestuursverkiezingen (zie voor de procedure onderaan deze agenda) 

Er zijn 2 vacatures in het bestuur van SC Joure. Richard Elsinga (voetbal) is afgetreden in 

december 2019. Fedde Jisse Regts wil zijn positie in het bestuur gaan bekleden. Klaas 

Visser (korfbal) is helaas op 20 mei 2020 overleden. Wietse Wieling heeft aangegeven als 

bestuurslid korfbal toe te willen treden. 

6. Huishoudelijk reglement 

7. Beleidsplan 

8. Voetbalplan 

9. Verslag kascommissie 

10. Financieel jaarverslag 

11. Mogelijke oprichting kaatsvereniging 

12. Sluiting 

De notulen van de ALV van 11 december 2019, en de concepten huishoudelijk reglement, 

het algemeen beleidsplan en het voetbalplan zijn te downloaden op onze website. 

Het verslag kascommissie en het financieel jaarverslag zijn op te vragen 

bij: secretariaat@scjoure.nl 

Tijdens de ALV zijn er bestuursverkiezingen, er kan on-line gestemd worden 

Er zijn twee vacatures in het bestuur 

Om deze vacatures op te vullen draagt het bestuur de volgende kandidaten voor: 

Voor de vacature Klaas Visser: Wietse Wielinga 

Voor de vacature Richard Elzinga: Fedde-Jisse Regts 

Stemgerechtigde leden kunnen zich verkiesbaar stellen 

Procedure bestuursverkiezingen: 

mailto:secretariaat@scjoure.nl


Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris 

aangemeld 

te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient 

vergezeld te gaan 

van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel 

onder vermelding 

van de functie die hij in het bestuur ambieert. De kandidaatstelling wordt tenminste 7 

dagen voor de 

algemene vergadering bij de secretaris ingediend. 

Gezien de ALV van woensdag 9 december kunt u de kandidaatstelling voor woensdag 2 

december inleveren bij secretariaat@scjoure.nl 

Daarna zal de definitieve agenda op 2 december worden gepubliceerd op de website met 

daarin de definitieve bekendmaking van de verkiesbare kandidaten. 

Spelende leden, niet spelende leden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht 

en kunnen zich verkiesbaar stellen. 
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