
 
 
 
 
 
      Sliedrecht, 27 mei 2015 
 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de 
voetbalvereniging Sliedrecht op woensdag 10 juni 2015, aanvang 20.30 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. Verslag Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2015 
 

4. Terugblik seizoen 2014-2015 
 

5. Vooruitblik seizoen 2015-2016 
 

6. Voorstel nieuw kunstgrasveld/accommodatie 
 

7. Begroting seizoen 2015-2016 
 

8. Benoeming leden Raad van Advies 
 

9. Verkiezing bestuurslid Rob van Laarhoven  
 

10. Benoeming Andre van Dijk tot lid van Verdienste 
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
 
Voorstellen voor de vergadering 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. 
 
De aanvangstijdstip is om 20.30 uur i.v.m. de avondvierdaagse. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Bestuur v.v. Sliedrecht 
secretaris Tom Pauw  mobiel  : 06-34736339 
    e-mail  : secretaris@vvsliedrecht.nl 

mailto:secretaris@vvsliedrecht.nl


 
 

 

Toelichting op de agenda : 
 
Agendapunten 2, 6 en 7 
Informatie over deze agendapunten zal op korte termijn op de website worden 
geplaatst. 
  
Agendapunt 8 
In de laatste Algemene Ledenvergadering zijn de aangepaste statuten en het 
huishoudelijk reglement vastgesteld. Een punt daaruit is de instelling van een Raad 
van Advies. Aan de vergadering wordt voorgesteld om als eerste Raad van Advies te 
benoemen de leden Harm van Veen, Johan de Kock en Theo Wor. 
  
Agendapunt 9 
Na een inwerkperiode stelt het bestuur voor om Rob van Laarhoven te benoemen tot 
bestuurslid algemene zaken. Hij zal zich met name bezig houden met communicatie 
(website), IT zaken en de bouwcommissie. 
 
Agendapunt 10 
Het bestuur stelt voor om Andre van Dijk te benoemen tot lid van verdienste van de 
vereniging. Andre van Dijk is al ruim 30 jaar actief in diverse functies binnen de 
vereniging. Naast bestuursfuncties is heeft hij met name zijn stempel gedrukt op het 
organiseren van activiteiten en het sponsorbeleid. 
 
 


