VOETBALVERENIGING “ACTIVIA”
opgericht 1 mei 1931

Secretariaat: R. Oosterwegel
Spaarpotstraat 1
7419 AX Deventer
Telefoon: 06- 15310307
e-mail: secretaris@vvactivia.nl

Clubgebouw “De Schoapskooi”
Vermeersweg 12, 7391 JK Twello
Telefoon: 0571 – 27 13 08
www.vvactivia.nl

Deventer, 20 november 2018
Aan de leden van de v.v. Activia,

Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor de te houden ALGEMENE JAARVERGADERING
die zal worden gehouden op WOENSDAG 12 DECEMBER 2018 in ons clubgebouw aan de Vermeersweg 12.
De aanvang is 19.30 uur.
De agenda luidt als volgt:
1.

Opening.

2.

Eventuele binnengekomen stukken en afmeldingen.

3.

Notulen jaarvergadering d.d. 10 november 2017.
De notulen liggen een half uur voor de aanvang van de jaarvergadering ter inzage in het clubgebouw en zijn
bovendien vanaf 5 december te vinden op de Activia website.

4.

Jaarverslagen resp.: secretaris, penningmeester, kascommissie, en de bestuursleden Voetbalzaken, Accommodatiezaken en
Commerciële zaken. Het jaarverslag van de secretaris is vanaf 5 december ook te lezen
via de Activia website.

5.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Jaap Broeils (penningmeester).
Aftredend en niet herkiesbaar: Martin Jansen (accommodatiezaken). Door het vertrek van Martin en het feit dat de vacature
die we sinds de vorige ALV hebben niet is ingevuld lijken we met 5 mensen over te blijven in het bestuur.
Tegenkandidaten voor de herbenoeming van Jaap of kandidaten voor de vacante posities in het bestuur
kunnen door tenminste vijf seniorleden worden voorgedragen. De voordrachten
van de laatstgenoemden moeten tenminste één week voor de Algemene Jaarvergadering
schriftelijk worden ingediend, onder overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de
kandidaat bij een benoeming deze te zullen aanvaarden, bij de secretaris R. Oosterwegel,
Spaarpotstraat 1, 7419 AX Deventer.

6.

Benoeming commissie vertrouwenscontactpersonen.
Pauze

7.

Begroting penningmeester seizoen 2018-2019 inclusief voorstel voor verhoging van contributiebedragen.

8.

Verkiezing c.q. vaststelling kascommissie.

9.

Huldiging leden.

10. Rondvraag.
11. Sluiting.

R. Oosterwegel, secretaris

