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Algemene Ledenvergadering van sv Diemen.  

Op maandag 27 november 2017. 

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw. 
Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten 

van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het 

recht om het woord te voeren. 

Agenda. 
1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Ingekomen Stukken. 

4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016 en 17 

juli 2017. 

5. Voorstel tot benoeming tot nieuwe voorzitter H. (Henk) van der Weele. Overdracht 

voorzitters. 

 Van 2 april 2017 is de functie van voorzitter door het aftreden van René Letteboer vacant. 

Vicevoorzitter a.i. P.P. van Rooij heeft zich beschikbaar gesteld als waarnemend voorzitter. In de 

achterliggende periode zijn wij in contact gekomen met oud-lid Henk van der Weele die zich 

beschikbaar heeft gesteld voor de functie van voorzitter. Hij draait al enige tijd tot tevredenheid mee 

in het bestuur. Derhalve draagt het voltallige bestuur U Henk van de Weele voor om nu te 

benoemen tot voorzitter van sv Diemen. 

6.  Jaarverslagen. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2015 zijn we begonnen met de korte mondelinge 

presentaties van bevindingen en werkzaamheden door Bestuursleden en commissieleden. Dit wordt 

deze vergadering wederom gedaan. Dus geen schriftelijke jaarverslagen. 

Over deze presentaties kunnen de nodige vragen worden gesteld.  

7. Financiën. 

 a. Vaststelling van de jaarrekening 2016-2017 en de begroting 2017-2018. 

b. Verklaring van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren Frank Scheffers,                      

Kay Minnema en Philip Oomstee. 

c. Benoeming van de kascontrolecommissie. 

 Voor boekjaar 2017-2018 bestaat de kascontrolecommissie uit. Frank Scheffers, Roel 

Stallinga en Pieter de Jong. Reserveleden zijn Kay Minnema en Philip Oomstee. 

8. Bevestiging van de vaststelling van de contributie, 2017-2018. 

In de Algemene Ledenvergadering van 17 juli 2017 zijn de contributies voor seizoen 2017-2018 

reeds vastgesteld.  

9. Pauze.  

10. Huldiging jubilarissen. 

 Er zijn dit jaar jubilarissen te huldigen. 

11. Bestuursverkiezing. 

Reglementair in het functierooster is aftredend; de penningmeester Bram Kloosterman.   

Penningmeester Bram Kloosterman heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Daarnaast stellen 

de overige bestuursleden zich wederom herkiesbaar, behoudens P.P. van Rooij. Hij zal na afloop 

van het seizoen aftreden. Vanaf 29-9-2015 is de functie van vicevoorzitter a.i. waargenomen door 

ons erelid P.P. van Rooij. Patrick van Berkel heeft aangegeven de functie van vicevoorzitter te 

ambiëren. Wij zijn nu dus eigenlijk op zoek naar een secretaris. Wij stellen u voor deze situatie te 

bestendigen tot een nieuwe vicevoorzitter is gevonden.   

In de vacature Bestuurslid Zaterdag Senioren heeft het bestuur Nordin Heus gevraagd of hij deze 

functie wil gaan vervullen. Daarop is positief geantwoord. Nordin draait al enige tijd tot volle 

tevredenheid mee in het bestuur. Derhalve draagt het voltallige bestuur U voor om Nordin Heus te 

benoemen tot Bestuurslid Zaterdag Senioren. Gelet op zijn leeftijd draagt dit bij aan een flinke 

verjonging van het bestuur en is een stimulans / voorbeeld voor andere jongeren.. 
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We hebben daarmee nog 3 vacatures in het bestuur, namelijk voor de vicevoorzitter, 2e secretaris, 

en het bestuurslid kantinezaken. We hebben Pascal Schroeijers bereid gevonden de  algemene 

coördinatie van de kantine op zich te nemen.  

Er bestaat ook nog steeds de vacature “bestuurslid Jeugd”. De Jeugdcommissie stuurt wel altijd een 

(wisselende) vertegenwoordiger naar de bestuursvergaderingen maar deze heeft geen 

bestuursverantwoordelijkheid en in feite geen stemrecht. (Tegen) Kandidaten kunnen tot een week 

voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris.  

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

 
Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze 

uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. 

Het financiële jaarverslag en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 21-11-2016 en 17-7-2017 liggen 2 weken 

voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage en zijn (behoudens het financiële jaarverslag) te lezen op de 

website www.svdiemen.nl. 

Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. 

De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen. 

 


