
 
 
 
 
      Sliedrecht, 23 oktober 2015 
 
 
 
Geachte leden,  
 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de 
voetbalvereniging Sliedrecht op vrijdag 6 november 2015, 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 10 juni 2015  
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2014-2015 
5. Financieel jaarverslag seizoen 2014-2015  
6. Jaarverslag Stichting Business Club v.v. Sliedrecht 
7. Jaarverslag Stichting Promotie v.v. Sliedrecht 
8. Terugkoppeling Raad van Advies van de v.v. Sliedrecht 
9. Verslag kascontrole commissie 
10. Opheffen Stichting Promotie v.v. Sl. en integratie in de vereniging 
11. Vaststellen (aangepaste) begroting seizoen 2015-2016 
12. Verkiezing leden bestuur en commissies  
13. Stand van zaken kunstgrasveld en nieuwe accommodatie 
14. Diverse ontwikkelingen waaronder vertrouwenspersoon en kledingcontract 
15. Rondvraag 
16. 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 
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Toelichting op de agenda : 
 
Agendapunten 3 t/m 5 en 11 – diverse verslagen 
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 29 oktober 2015 of 
kunnen worden opgevraagd bij secretaris Tom Pauw. De financiële jaarstukken kunnen per e-mail 
worden aangevraagd bij secretaris@vvsliedrecht.nl of penningmeester@vvsliedrecht.nl.  
Voorts kunnen ze worden opgehaald bij secretaris Tom Pauw. 
. 
Agendapunt 11 – aangepaste begroting 
In de ledenvergadering van 10 juni 2015 is de begroting voor dit seizoen vastgesteld. Nu duidelijkheid is 
over de financiering van de nieuwe accommodatie leidt dat tot een aangepaste begroting. Deze wordt 
ter vaststelling voorgelegd. 
 
Agendapunt 12 – verkiezing bestuur 
De bestuursleden Andre van Dijk, Marcel Vlot en Hans Kraaijeveld zijn (volgens het rooster) aftredend 
maar herkiesbaar. (Tegen) kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Agendapunt 14 – diverse ontwikkelingen 
Het bestuur zal daarbij ingaan dat zij vertrouwenspersonen voor de vereniging wil gaan benoemen. 
Voorts over de toekomst van kleding o.a. nieuw contract en eventuele bijdrage voor kleding. 
  
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. 
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