
Agenda Algemene Ledenvergadering 
 

1. Opening 
 

2. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 16 oktober 2019 
Deze zijn meegestuurd met de uitnodiging. 
 

3. Jaarverslagen 
a. Algemeen jaarverslag. Deze is meegestuurd 
b. Financieel jaarverslag. Deze wordt tijdens de vergadering 

getoond en uitgelegd. 
c. Verslag kascontrole commissie 

De kascommissie, bestaande uit Jaap Man en Dick Jansen, is op maandagavond 19 
oktober bij de penningmeester aan huis geweest. Ze hebben de administratie over 
afgelopen seizoen zorgvuldig bekeken. Deze is akkoord bevonden. 
Jaap Man is aftredend en een nieuw lid voor de kascommissie voor de komende twee 
jaar kan zich tot een uur voor de vergadering melden bij het secretariaat. 

d. Begroting 2020 – 2021. Deze wordt tijdens de vergadering getoond en uitgelegd. 
 

4. Presentatie bestuursleden 
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt 
 
      aftredend 
Marja Keppels  voorzitter  2020 
Jan Dondertman penningmeester 2020 
Wilma Kuiper  secretariaat 
Barbara Brinoord algemeen lid  2020 
Tom Klein Nengerman algemeen lid 
Marja van Zoelen algemeen lid 
Irthe Brummelman algemeen lid 
Nicole Besten  algemeen lid 
 
Barbara Brinoord en Jan Dondertman zijn aftredend en stellen zich verkiesbaar voor een 
volgende periode. 
Marja Keppels is aftredend en stelt zich verkiesbaar voor nog één jaar. 
 
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het  
secretariaat. 
 

5. Jubilarissen 
 

6. Mededelingen bestuur 
 

Contributie 
De contributie wordt normaal gesproken in twee keer geïnd, de helft in het najaar en de 
andere helft in het voorjaar. Door de impact van het coronavirus hebben we besloten om de 
contributie niet in zijn geheel te innen. 
 
In november wordt een kwart van de contributie geïnd in plaats van de helft. 
Met name de senioren hebben slechts 8 weken kunnen trainen en enkele wedstrijden 
gespeeld. We innen toch een kwart van de contributie omdat we wel kosten hebben 
gemaakt, zoals zaalhuur, trainers en afdracht aan de Nevobo. 



 
 
Of in het voorjaar van 2021 wel de helft geïnd kan worden hangt wederom af van de stand 
van zaken rondom corona. Onze vraag is of jullie, leden en ouders van jeugdleden hiermee 
akkoord kunnen gaan. 

 
Opleiden scheidsrechters 
Dit jaar gaan we gebruiken om scheidsrechters op te leiden voor het fluiten van 2e, 1e en 
promotieklasse.  
We willen in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van externe scheidsrechters die voor ons 
wedstrijden fluiten. Dit betekent dat we samen naar een oplossing moeten zoeken, naar 
leden, maar het mogen natuurlijk ook ouders van jeugdleden zijn die de fluit willen 
oppakken! 
 
Ook hier zijn opmerkingen, suggesties van harte welkom. 
Stuur ze naar info@vvforza.nl 

 
7. Rondvraag 

 
Hier willen we graag de vragen die gemaild zijn naar info@vvforza.nl beantwoorden. 

 
8. Sluiting 
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