
Voetbalvereniging VVS’46 
Sportcomplex en Oranjehal 
 
 
 

AGENDA 
 

Datum / Tijd: Woensdag 2 november 2022, aanvang 20:00 uur 

Locatie: Het Huis van Oranje 

Gelegenheid: Algemene ledenvergadering VVS’46 2022 

Deelnemers: Bestuur, leden en vrijwilligers van VVS’46 

 
1) - Opening en mededelingen  
 
2) - Vaststelling agenda 
 
3) - Notulen ledenvergadering d.d. 4 november 2021              (zie nieuwsbrief en website) 
  
4) - Secretarieel jaarverslag senioren veld/zaal 2021/2022    (zie nieuwsbrief en website) 

- Jaarverslag jeugdcommissie 2021/2022                              (zie nieuwsbrief en website)  
 
5) - Financieel jaarverslag seizoen 2021/2022           (presentatie op schermen in kantine) 

- Begroting 2022/2023                                               (presentatie op schermen in kantine) 
 
6) - Verslag kascommissie 2021/2022  

- Verkiezing kascommissie 2022/2023 
 

7) - Bestuursverkiezing 
Verkiezing 2022: 
 

 Aftredend en herkiesbaar:  
Dries Boerenboom  bestuurslid PR en Commerciële Zaken 

 Alberto Steur   bestuurslid Accommodatie  
 Het bestuur stelt voor om Dries en Alberto te herkiezen voor een termijn van drie 

jaar. 
 
 Tijdelijke opvulling vacature: 
 De portefeuille van Kantinezaken en  de portefeuille van Evenementen zijn beide nog 

vacant. Het bestuur stelt voor om beide portefeuilles nu samen te voegen tot één. 
Het bestuur heeft Kees Berkhout bereid gevonden om deze functie voor max 1 jaar in 
te vullen en stelt voor om Kees te kiezen als bestuurslid Kantine & Evenementen voor 
de periode van 1 jaar. 

 



Aftredend en niet herkiesbaar: 
Erik Frerichs   Penningmeester 
Het bestuur draagt voor Justin Eeken als penningmeester en stelt voor hem te kiezen 
voor een periode van 3 jaar. 
 
Kees Berkhout   Secretaris 
Het bestuur draagt Kevin Groot voor als secretaris en stelt voor hem te kiezen voor 
een periode van 3 jaar. 
 
Vacature:  
De taken van Commissievoorzitter Zaalvoetbal worden tijdelijk waargenomen door 
Joris Beerepoot. Deze functie is echter nog vacant en het is de wens van het bestuur 
om deze zo snel als mogelijk onder te brengen een nieuw aan te stellen bestuurslid. 
 
Kandidaten voor alle verkiesbare functies kunnen zich bij de secretaris aanmelden. 
(secretaris@vvs46.nl)  
 

8) - Rondvraag 
 
9) - Afsluiting 

mailto:sectretaris@vvs46.nl

