
 

 

 

 

 

 
 

  
 
Sliedrecht, 1 december 2022 
 
 
 
Geachte leden,  
 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de (najaars) Algemene Ledenvergadering op 
donderdag 15 december 2022 om 20.00 uur in de kantine.  
U treft de agenda en toelichting hierbij aan.  
 

A G E N D A   
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2022 *) 
4. Verslag bestuur over het seizoen 2021-2022 *) 
5. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022 **) 
6. Verslag kascontrole commissie 
7. Verkiezing leden bestuur en commissies ***) 
8. Contributie en energieprijzen ****) 
9. Nieuws m.b.t. (toekomstige) accommodatie  
10. Planning aanpassing statuten – huishoudelijk reglement *****) 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
*) Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering staat op de         

website. Vanaf 6 december a.s. geldt dat ook voor het jaarverslag bestuur. 
 
**) Het financieel jaarverslag over het seizoen 2021-2022 kan vanaf 6 december a.s. worden 
opgevraagd per email bij de penningmeester Michel Kroon (penningmeester@vvsliedrecht.nl). 
 
***) De bestuursleden Rob van Laarhoven en Tom Pauw zijn volgens het rooster aftredend. Beiden 
zijn herkiesbaar. Het overzicht van bestuur en commissies staat vanaf 6 december 2022 op de 
website. 
 
****) De contributie wordt niet verhoogd per 1 januari 2023. Het bestuur gaat nader kijken, afhankelijk 
van de prijsontwikkelingen en stijging energieprijzen hoe per 1 juli 2023 de contributies zullen worden 
verhoogd. Dit komt aan de orde in de voorjaarsvergadering. 
 
*****) Het bestuur wil in 2023 de statuten en het huishoudelijke reglement aanpassen o.a. regels aan 
te sluiten op de praktijk, toekomstige verkiezing leden kascommissie etc. Bestuur zal dat in de 
vergadering nader toelichten. In de voorjaarsvergadering zullen voorstellen aan de vergadering 
worden voorgelegd. 
 
Tenslotte is het altijd mogelijk om vooraf voorstellen in te dienen of kandidaten voor te dragen Dit dient 
wel 48 uur voor de vergadering te gebeuren bij secretaris Tom Pauw; Van Goghstraat 45, 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 

mailto:penningmeester@vvsliedrecht.nl
mailto:secretaris@vvsliedrecht.nl

