
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering V.V. Albatross
 
Datum:  17-09-2019 
Tijd:  20:00 uur 
 
Geachte leden van V.V. Albatross, 
 
Namens het bestuur van V.V. Albatross nodig ik u hierbij uit voor de 
op dinsdag 17 september a.s. om 20.00 uur
 
Het financiële verslag kan worden ingezien op 
uur in de bestuurskamer. De notulen van de
worden ook vooraf gaande aan de Algemene Ledenvergadering aan de belangstellenden uitgedeeld.
  
 
Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter 
 
2. Bestuursmededelingen 

 
3. Ingekomen stukken 

 
4. Verslag vorige ledenvergaderingen d.d. 1

 
5. Financieel verslag: 

a. Toelichting op de jaarrekeningen 201
b. Verslag kascommissie 
c. Goedkeuring jaarrekening en decharge van de penningmeester en het bestuur door 

de ALV 
d. Toelichting op de begroting seizoen 201
e. Goedkeuring begroting door de ALV

 
6. Bestuurszaken: 

a. Rooster van aftreden
i. Aftredend en herkiesbaar is 

benoemen in de rol van 
seizoenen. 

ii. Aftredend en 
wedstrijdzaken.

iii. Olly Nijhof stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Het bestuur stelt 
voor hem te benoemen.

iv. Eventuele (tegen)kandidaten voor genoemde functies kunnen zich
week voor de ALV melden bij de secretaris. Zij dienen dit conform de 
statuten vergezeld te doen gaan van
stemgerechtigde leden.

b. Verkiezing kascommissie
 

Algemene Ledenvergadering V.V. Albatross 2019

Albatross nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering
20.00 uur in het clubhuis van de vereniging.  

Het financiële verslag kan worden ingezien op dinsdag 10 en 17 september tussen 19.00 uur en 20.00 
uur in de bestuurskamer. De notulen van de vorige vergadering liggen dan eveneens ter inzage en 
worden ook vooraf gaande aan de Algemene Ledenvergadering aan de belangstellenden uitgedeeld.

 

ledenvergaderingen d.d. 17 september 2018 

Toelichting op de jaarrekeningen 2018-2019 van Vereniging, SEA en SSAA 
Verslag kascommissie  
Goedkeuring jaarrekening en decharge van de penningmeester en het bestuur door 

op de begroting seizoen 2019-2020 
Goedkeuring begroting door de ALV 

Rooster van aftreden 
Aftredend en herkiesbaar is Bastiaan Bakker. Het bestuur stelt voor 
benoemen in de rol van voorzitter voor een nieuwe termijn van drie 

 
Aftredend en niet herkiesbaar is Olly Nijhof in zijn rol als bestuurslid 
wedstrijdzaken.  

stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Het bestuur stelt 
voor hem te benoemen. 
Eventuele (tegen)kandidaten voor genoemde functies kunnen zich
week voor de ALV melden bij de secretaris. Zij dienen dit conform de 
statuten vergezeld te doen gaan van minimaal vijf handtekeningen van 
stemgerechtigde leden. 

Verkiezing kascommissie 

2019 

Algemene Ledenvergadering 

10 en 17 september tussen 19.00 uur en 20.00 
vorige vergadering liggen dan eveneens ter inzage en 

worden ook vooraf gaande aan de Algemene Ledenvergadering aan de belangstellenden uitgedeeld.

van Vereniging, SEA en SSAA  

Goedkeuring jaarrekening en decharge van de penningmeester en het bestuur door 

. Het bestuur stelt voor hem te 
voor een nieuwe termijn van drie 

Olly Nijhof in zijn rol als bestuurslid 

stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Het bestuur stelt 

Eventuele (tegen)kandidaten voor genoemde functies kunnen zich tot één 
week voor de ALV melden bij de secretaris. Zij dienen dit conform de 

minimaal vijf handtekeningen van 



 
 
 
 
 
 

7. Pauze 
 

8. Verslag van de diverse bestuurscommissies en 
a. Technische Commissie

 
b. Senioren voetbal 

 
c. Jeugdbestuur  

 
d. Communicatie en PR

 
e. Vrijwilligers Commissie

Aanpassingen Beleidsnotitie “Vrijwilligersbeleid” (te downloaden via 
www.uvvalbatross.nl)
 

f. Evenementen Commissie
 

g. Barcommissie 
 

h. Kleding Commissie 
 

i. Commissie gebouwen 
 

j. Sponsor Commissie
 

k. Commissie Groen 
 

 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting vergadering 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur V.V. Albatross. 

Verslag van de diverse bestuurscommissies en suborganen: 
Technische Commissie 

Communicatie en PR 

ommissie 
Aanpassingen Beleidsnotitie “Vrijwilligersbeleid” (te downloaden via 
www.uvvalbatross.nl) 

ommissie (100-jarig bestaan) 

 

Commissie gebouwen & terreinen 

ommissie 


