
 

 

Uitnodiging en Agenda voor het digitaal bijwonen van  
de Algemene Ledenvergadering 
op donderdag 17 december 2020  

                                   
 
                            De digitale vergadering begint om 21.00 uur. 
 
Toegang tot deze digitale vergadering (en daarmee ook stemrecht) hebben alle leden van Ulftse 
Boys die op 1 juli 2020 16 jaar of ouder zijn. 
 
Agenda 
 
1. Opening.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
3. Behandeling en vaststelling notulen Algemene ledenvergadering d.d. 21 november 2019 
 
4. Behandeling Algemeen jaarverslag seizoen 2019/2020  
Het jaarverslag wordt donderdag 10 december 2020 per mail toegezonden aan de stemgerechtigde 
leden. Leden die niet beschikken over een mailadres, krijgen het Algemeen Jaarverslag op het 
huisadres bezorgd.  
 
5. Financieel jaarverslag seizoen 2019/2020  
a. Toelichting van de penningmeester en gelegenheid tot stellen van vragen 
b. Verslag kascommissie: (Rob Overbeek en John Jansen; reservelid Geert Althoff)  
     met een advies aan de ALV tot het al dan niet verlenen van decharge aan het bestuur.   
c. Besluit van ALV tot al dan niet verlenen van decharge aan het bestuur  
d. Benoeming nieuwe kascommissie:  
    Aftredend is Rob Overbeek, toetredend is Geert Althoff, benoeming reserve lid uit leden ALV  
 
6. Begroting seizoen 2020/2021 
a. Toelichting van de penningmeester en gelegenheid tot stellen van vragen 
 
7. Bestuursverkiezing 

 7a. Volgens het rooster van aftreding is één bestuurslid aftredend: Renée Horstik-Lavalaye. Zij 
stelt zich weer verkiesbaar. 

 7b. Wilbert Haverdil heeft besloten tussentijds af te treden. Het bestuur draagt Berry Spaink 
voor als kandidaat om deze opengevallen zetel in te vullen.   

 7c. Verder is de bestuurszetel van voorzitter vrijgekomen naar aanleiding van tussentijds 
aftreden Ben ten Broek. Het bestuur draagt Linda Migchelbrink voor als bestuurslid in de functie 
van voorzitter.  

 7d. Indien ALV instemt met voordracht van Linda Migchelbrink als voorzitter, dan brengt het 
bestuur tegelijkertijd het voorstel in om Renée Horstik-Lavalaye te kiezen als bestuurslid in de 
functie van secretaris.  

 
Toelichting agendapunt 7c en 7d: de benoeming van personen in de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester moet 
door de leden worden vastgesteld. In de statuten staat namelijk het volgende vermeld ten aanzien van het benoemen van leden 
van het dagelijks bestuur: 
artikel 12:  
lid 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden gekozen; 
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SAMENVATTING 
 

 
Naam bestuurslid 

 
Functie/taak 

  

Renée Horstik 
Lavalaye 

bestuurslid Gekozen door ALV nav voordracht 
bestuur tijdens ALV november 
2017. Aftredend in 2020. 

7.a. 
Stelt zich wederom verkiesbaar 

Wilbert Haverdil bestuurslid Gekozen door ALV nav 
herkiesbaarstelling tijdens ALV 
november 2018.  

Tussentijds aftredend;  
 
7.b. 
Bestuur draagt Berry Spaink voor om de 
opengevallen bestuurszetel in te vullen 
 

 voorzitter Zetel vacant nav tussentijds 
aftreden (oktober 2020) van Ben 
ten Broek 

7.c. 
Bestuur draagt Linda Migchelbrink 
(thans secretaris) voor in de functie van 
voorzitter 
 

 secretaris Zetel vacant indien Linda 
Migchelbrink door ALV in 
vergadering december 2020 wordt 
gekozen als voorzitter 

7.d. 
Bestuur draagt Renee Horstik-Lavalaye 
(thans bestuurslid) voor in de functie 
van secretaris indien en voor zover ALV 
akkoord is gegaan met voorstel 
genoemd onder agendapunt 7c 
 

 
 
Overige stemgerechtigde leden kunnen zich ook verkiesbaar stellen als bestuurslid. Zonder voordracht van het 
bestuur dient een kandidaat zijn kandidaatstelling één (1) uur vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris 
digitaal (via een pdf-document, een scan of foto) in te dienen via secretaris@ulftseboys.nl en moet deze 
kandidaatstelling– volgens de statuten - zijn voorzien van 3 handtekeningen van stemgerechtigde leden.  
 
 
8. Toelichting actuele onderwerpen / besluiten van bestuur 
o.a. Stand van zaken samenwerking op niveau van jeugdteams 
 
9. Beantwoording vooraf ingediende vragen  
Voor zover niet al door het bestuur schriftelijk is afgehandeld en richting leden voorafgaande aan de 
ALV is gecommuniceerd 
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting  
 
 
Voor vragen en afmeldingen: Stuur een mail naar secretaris@ulftseboys.nl  


