
Algemene Ledenvergadering 
Uitnodiging en agenda 6 december 2012 

– 1 – 

Hierbij willen we je van harte uitnodigen om de aangekondigde Algemene Ledenvergadering van VV Switch bij te 

wonen. Als je wilt reageren op de agenda of de stukken dan kan dat tot uiterlijk donderdag 29 november bij de 

secretaris via secretaris@vvswitch.nl. 

De vergadering zal plaatsvinden in de vergaderzaal naast de kantine (1e verdieping) van sporthal Nieuw 

Welgelegen. Om 20:00 uur willen we starten met de vergadering, vanaf kwart voor acht is er inloop met koffie en 

thee. 

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

5. Benoeming stemmingscommissie 

6. Afmeldingen en machtigingen 

7. Verslag Algemene Ledenvergadering 22 juni 2012 Ter goedkeuring 

8. Financieel jaarverslag seizoen 2011-2012 Ter goedkeuring 

9. Benoemingen en decharges Ter goedkeuring 

a. Decharge penningmeester (Meike Landeweer) 

b. Decharge secretaris (Harrie Bruinenberg) 

c. Benoeming penningmeester (Robert Koopmans) 

d. Benoeming voorzitter TC (Johannes van Dam) 

e. Benoeming secretaris (nog geen kandidaat) 

f. Kascommissie 

10. Commissieleden Ter goedkeuring 

a. Axcie 

b. Beachcie 

c. Communicacie 

d. Feestcie 

e. Technische commissie 

11. Statuten Ter informatie 

12. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement Ter goedkeuring 

13. Voorstel aanpassing algemeen beleid Ter goedkeuring 

14. Voorstel aanpassing technisch beleid Ter goedkeuring 

15. Status Actieplan Ter informatie 

16. W.v.t.t.k. 

17. Rondvraag 

18. Sluiting en aansluitend 

Het bestuur 

Elianne, Harrie, Iris, Johannes, Meike, Robert en Thijs-jan 

Bijlagen 

− Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2012 

− Financieel jaarverslag seizoen 2011-2012, inclusief toelichting 

− Verslag Kascontrolecommissie 

− Statuten, inclusief aanduiding van achterhaalde onderdelen 

− Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement (tekstueel en inhoudelijk) 

− Voorstel aanpassing algemeen beleid  

− Voorstel aanpassing technisch beleid 
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Toelichting agenda 

Ad 9 – Voor de penningmeestersfunctie is, zoals per e-mail medio oktober toegelicht, invulling gevonden in de 

persoon van Robert Koopmans. In overleg met de TC is besloten dat de TC-voorzitter weer zitting neemt in het 

bestuur, om de communicatie te waarborgen. Er is een vacature voor de functie secretaris, waarvoor nog geen 

invulling gevonden is. Leden die geïnteresseerd zijn in deze of een andere bestuursfunctie worden aangemoedigd 

contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Ad 10 – Conform het huishoudelijk reglement moeten commissieleden formeel door de ALV benoemd worden. 

Omdat het bestuur van mening is dat hiermee de commissies eveneens beter zichtbaar zijn voor de vereniging is 

dit zoals voorgeschreven geagendeerd. 

Ad 11 – Tijdens de analyse van de inhoud van de statuten is gebleken dat er welliswaar enkele achterhaalde 

zaken zijn, maar deze niet dusdanig van invloed zijn dat volgens ons een aanpassing gerechtvaardigd is. Wanneer 

aanpassingen doorgevoerd worden dienen deze door een notaris vastgesteld te worden, wat enkele honderden 

euro’s kost. 

Ad 12 – Het voorstel voor aanpassing en actualisering van het huishoudelijk reglement is opgesplitst in twee delen. 

Het eerste deel betreft de actualisering van terminologie en is verder geen inhoudelijke aanpassing. Het tweede 

deel omvat een aantal tekstuele aanpassingen welke in het document zijn aangegeven. 

Sinds 2007-2008 is het gebruikelijk geweest om twee ledenvergaderingen per seizoen plaats te laten vinden. 

Aanleiding vormde de uitgebreide discussies over de destijds opgezette beleidsstructuur, waarna het in de 

daaropvolgende seizoenen als gebruikelijk is beschouwd. Omdat de ALV-agenda van Switch niet dusdanig 

uitgebreid is dat wij twee ALV’s per seizoen noodzakelijk achten hebben wij er voor gekozen dit niet in het 

huishoudelijk reglement op te nemen. Voorgesteld wordt om in het vervolg, tenzij de actualiteit anders vergt, alleen 

een ALV begin september plaats te laten vinden. Dit komt overeen met de huidige versie van statuten en 

huishoudelijk reglement. 

Ad 13 – Het algemeen beleid is geëvalueerd en herschreven, waarbij de (voorheen separaat bestaande) stukken 

‘scheidsrechtersbeleid’ en ‘vrijwilligersbeleid’ hierin zijn opgenomen. Op deze wijze is ene overzichtelijk stuk 

onstaan. 

Ad 14 – Aangezien het technisch beleid in november 2011 al inhoudelijk aangepast is worden hiervoor slechts 

enkele tekstuele aanpassingen voorgesteld. 

Ad 15 – Toelichting vind mondeling plaats, tijdens de vergadering. 

Ad 19 – Het bestuur biedt de aanwezige leden namens de vereniging iets te drinken in de kantine, na afloop van 

de vergadering. 


