
 
 
      Sliedrecht, 4 oktober 2019 
 
Geachte leden,  
 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de 
voetbalvereniging Sliedrecht op vrijdag 18 oktober 2019, aanvang 20.00 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 20 mei 2019 *) 
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2018-2019 *) 
5. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019 **) 
6. Terugkoppeling Raad van Advies van de v.v. Sliedrecht 
7. Verslag kascontrole commissie 
8. Verkiezing leden bestuur en commissies ***) 
9. Aanpassing contributie per 1 januari 2020 ****) 
10. Stand van zaken nieuwe accommodatie 
11. Nieuws vanuit de vereniging  
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
----------------------------------------------------------------- 
*) Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering, het jaarverslag over het seizoen 
2018-2019 en het overzicht van bestuur en commissies zullen op 14 oktober 2019 op de 
website worden geplaatst. 
 
**) Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd per email bij de penningmeester 
penningmeester@vvsliedrecht.nl 
 
***) In de functie van penningmeester stellen wij voor Michel Kroon te benoemen als 
opvolger van Albert Visser. 
De bestuursleden Tom Pauw en Rob van Laarhoven zijn volgens het rooster aftredend en 
herkiesbaar. 
 
****) Het bestuur stelt voor om per 1 januari 2020 de contributie te wijzigen. In mei jl. is 
besloten om de administratie en boekhouding van de v.v. Sliedrecht extern onder te 
brengen. Dit omdat wij geen vrijwilligers konden vinden om deze taken op te pakken. Dat nu 
extern deze zaken worden opgepakt leidt tot forse kostenstijging. Daarom stellen wij voor 
om voor ieder lid EUR 1,50 per maand extra contributie te heffen. 
 
De contributies per maand zullen vanaf 1 januari 2020 dan ook worden: 
 
Senioren - 18+  €     21,00 
Junioren - 12 t/m 17 jaar  €     15,50 
Pupillen - 6 t/m 11 jaar  €     13,50 
Mini-Pupillen - t/m 5 jaar  €       4,50 
35+ / 45+ competitie  €     13,50 
Rustende leden  €       8,50 
65+ leden  €       4,50 
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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 
 


