
 
 
 
      Sliedrecht, 4 november 2016 
 
 
Geachte leden,  
 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de 
voetbalvereniging Sliedrecht op vrijdag 18 november 2016, aanvang 20.15 uur in 
de kantine. U treft de agenda hierbij aan alsmede een toelichting. 
 

A G E N D A   

 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 26 augustus 2016  
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2015-2016 
5. Jaarverslag Stichting Business Club v.v. Sliedrecht 
6. Jaarverslag Stichting Promotie v.v. Sliedrecht 
7. Terugkoppeling Raad van Advies van de v.v. Sliedrecht 
8. Financiële stukken 

- jaarverslag seizoen 2015-2016 
- aangepaste begroting 2016-2017  

9. Verslag kascontrole commissie 
10. Toekomstig kleding beleid en aanpassing contributie 
11. Verkiezing leden bestuur en commissies  
12. Stand van zaken nieuwe accommodatie 
13. Benoemingen ereleden conform artikel 3 lid 2 van de statuten 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 
Voorstellen voor de vergadering alsmede (tegen) kandidaten voor het bestuur of de 
commissies kunnen tot 48 uur voor de vergadering worden aangemeld bij secretaris Tom 
Pauw; Fuutstraat 8, via Postbus 20 3360 AA of via secretaris@vvsliedrecht.nl 
 

Met vriendelijke sportgroeten, 
 
 
Bestuur v.v. Sliedrecht 
 
secretaris Tom Pauw  mobiel  : 06-34736339 
    e-mail  : secretaris@vvsliedrecht.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Toelichting op de agenda : 
 
Agendapunten 3, 4, 8 en 11  
Het verslag van de laatste ledenvergadering, het jaarverslag en het overzicht met de leden van het 
bestuur en de commissies zullen op de website beschikbaar zijn vanaf donderdag 10 november 2016 
of kunnen worden opgevraagd bij secretaris Tom Pauw. De financiële jaarstukken kunnen vanaf 10 
november 2016 per e-mail worden aangevraagd bij de penningmeester via 
penningmeester@vvsliedrecht.nl . Voorts kunnen ze worden opgehaald bij secretaris Tom Pauw. 
Naar aanleiding van de discussie in de laatste ledenvergadering over de begroting voor het seizoen 
2016-2017 hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd. Wij zullen deze in de vergadering 
toelichten. Ook zullen wij voorstellen om een financiële commissie in te stellen. 
 
Agendapunt 11 – kledingbeleid en aanpassing contributie 
In de augustus ledenvergadering hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het toekomstig uniform 
kledingbeleid wat wij vanaf het seizoen 2017-2018 willen gaan invoeren. Tijdens de komende 
ledenvergadering zullen wij u een nadere toelichtring geven en hoe dat praktisch verder gaat werken. 
Een onderdeel van het nieuwe beleid is dat alle spelende leden vanaf 1 januari 2017 EUR 2 extra per 
maand contributie gaan betalen voor de kleiding die straks beschikbaar wordt gesteld. 
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 de volgend contributies gaan gelden: 
(tussenhaakje de huidige bedragen per maand) 
 
Senioren  EUR 19,50 (17,50) 
Junioren  EUR 14,00 (12,00) 
Pupillen   EUR 12,00 (10,00) 
35+/45+  EUR 12,00 (10,00) 
 
De contributie voor de rustende leden, de 65+ en de pupillen onder de 6 jaar zal niet worden 
aangepast. 
 
Agendapunt 11 – verkiezing bestuur 
De bestuursleden Tom Pauw en Rob van Laarhoven zijn (volgens het rooster) aftredend maar 
herkiesbaar.  Penningmeester Hans Kraaijeveld treedt af en het bestuur stelt voor om Albert Visser 
als penningmeester a.i. te benoemen. 
Bestuurslid Marcel Vlot heeft aangegeven af te treden als bestuurslid technische zaken maar zal 
aantal taken m.b.t. het 1e en 2e blijven uitvoeren.  
In de vergadering zullen de diverse wijzigingen worden toegelicht.  
(Tegen) kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Agendapunt 12 – Stand van zaken accommodatie 
Het bestuur zal tijdens de vergadering de leden informeren wat er gebeurd is sinds eind augustus o.a. 
de gesprekken met de gemeente. Aangezien er tot aan de ledenvergadering nog gesprekken zijn 
gepland zal ter plekke een update volgen. 
 
Agendapunt 13 – Ere leden 
Het bestuur stelt voor om de leden van verdienste  Herman de Groot, Hans van der Haven en Wim 
Koppelaar te benoemen tot erelid van onze vereniging. Het bestuur is van mening dat ondanks dat zij 
al lid van verdienste zijn zij zich in de afgelopen 15-20 jaar belangeloos zeer actief geweest zijn voor 
onze vereniging. Herman de Groot in zijn dagelijkse rol bij de pensionado’s, Hans van der Haven die 
iedere avond voor de jeugd actief is en Wim Koppelaar achter de schermen in de contacten met de 
KNVB en de andere verenigingen over het wedstrijdprogramma. 
 
Stemrecht 
Ieder lid heeft één stem. In de statuten is vastgelegd of welke wijze iemand kan vertegenwoordigen op genoemde vergadering. 
Het lid zelf heeft stem- en initiatief recht op de vergadering.  
Ouders/verzorgers die toch graag hun mening vooraf zouden willen overleggen kunnen contact opnemen met één van de 
bestuursleden. 
 
Het is volgens de statuten mogelijk om bij verhindering een ander lid te machtigen om voor u te stemmen. Dit moet schriftelijk 
gebeuren. Dat andere lid mag echter niet meer dan twee stemmen uitbrengen. 

mailto:penningmeester@vvsliedrecht.nl

