Beste Simokos leden en ouders van jeugdleden,
Op woensdag 4 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in Resto Sporthal De
Flint in Bovenkarspel.
Het SIMOKOS bestuur nodigt u hierbij van harte uit om de Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
Datum
Aanvang
Locatie

Woensdag 4 oktober 2017
19:15 uur
Resto Sporthal De Flint, Bovenkarspel

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING VV SIMOKOS - WOENSDAG 4 OKTOBER 2017
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Jaarverslagen Commissies
Zie: DigiReporter nummer 1, seizoen 2017-2018.
4. Verslag Algemene Leden Vergadering 5 oktober 2016
Het verslag staat in DigiReporter nummer 1, seizoen 2017-2018.
5. Terugblik seizoen 2016-2017
Korte presentatie met daarin een terugblik op het seizoen 2016-2017.
6. Financieel verslag 2016-2017
Het verslag ligt vanaf 27 september ter inzage bij penningmeester Theun Ferwerda.
7. Verslag kascommissie
8. Bestuursverkiezingen
Volgens het Huishoudelijk Reglement zijn per oktober 2017 periodiek aftredend*:
 de voorzitter TC
 de voorzitter RC
* Bij het rooster van aftreden is in het belang van de stabiliteit van het bestuur niet de duur van de
zittingsperiode van de bestuursleden (maximaal drie jaar) bepalend, maar de volgorde van aftreden van
voornoemde functies.
Afgelopen seizoen hebben voorzitter TC Kevin Loomans, voorzitter RC Linda Laan en voorzitter
SIMOKOS Ton Leen, aangegeven hun functies niet te willen continueren.
Het bestuur heeft besloten de positie van voorzitter TC en voorzitter RC niet in te vullen. De reden
hiervoor wordt in agendapunt 9 verder onderbouwd.
Voor de al één seizoen durende vacature secretaris is nog geen kandidaat gevonden. Wie stelt zich
beschikbaar?
Het bestuur is verheugd dat Rick Franke zich kandidaat heeft gesteld als opvolger van voorzitter
SIMOKOS, Ton Leen. Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om met de benoeming van Rick in te
stemmen. Na instemming zal Rick zich in de eerstvolgende DigiReporter verder aan u voorstellen.
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9. Vooruitblik seizoen 2017-2018
Korte presentatie met een vooruitblik op het seizoen 2017-2018.
10. Begroting 2017-2018
De begroting ligt vanaf 27 september ter inzage bij penningmeester Theun Ferwerda.
Daarnaast is de begroting op de ledenvergadering voor de aanwezigen beschikbaar.
11. Contributieverhoging
Gebaseerd op de begroting 2017-2018 wordt het voorstel gedaan de contributietarieven te verhogen.
12. Verkiezing kascommissie
De kascommissie 2016-2017 bestond uit Roelof Hummel en Mariët Spek, als 1e reserve lid Rob
Hooymans en 2e reserve lid Martin Wever.
Roelof treedt dit jaar af, zodat voor het seizoen 2017-2018 de kascommissie bestaat uit Mariët Spek en
Rob Hooymans, met als 1e reserve lid Martin Wever.
Tijdens de ledenvergadering moet naast 1e reserve lid Martin Wever een nieuw 2e reserve lid worden
benoemd.
13. Rondvraag
Het bestuur verzoekt de leden de rondvraag kort te houden.
Belangrijke bespreekpunten dienen uiterlijk 27 september bij de voorzitter voorzitter@simokos.nl
ingediend te worden, zodat ze bij agendapunt 2, Ingekomen stukken, in behandeling kunnen worden
genomen.
14. Sluiting
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