Agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 28 november 2019
Aanvang 20.00 UUR

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de vorige algemene vergadering 15 november 2018.
4. Rookbeleid*
5. Jaarverslag over het seizoen 2018-2019.
6. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2018-2019.
7. Verslag van de kascommissie over het seizoen 2018-2019.
8. Verkiezing kascommissie voor het seizoen 2019-2020.
9. Bijgestelde begroting 2019-2020 en begroting 2020-2021.
10. Contributie verhoging*
11. Selectietoeslag*
.
12. Bestuurssamenstelling*
13. Eventueel voor door de leden of het bestuur op de agenda te plaatsen punten.
-Kleding tenue dames
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Toegang en besluitvorming (art. 17 Statuten):
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de
algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk
geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
Ieder gewoon (ere)lid van de vereniging heeft één stem.
Geschorste leden hebben geen stem
Het stemrecht van een minderjarig lid kan slechts worden uitgeoefend door diens wettelijke
vertegenwoordiger
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid.

Agendapunten met een * worden separaat toegelicht als bijlage bij de agenda

Namens het bestuur

Johan Schmieman (Secretaris)

Bijlage bij agenda Algemene Ledenvergadering FC De Bilt
4. Rookbeleid*
Er is een ledenraadpleging en stemming gepland waarbij leden zich uit kunnen spreken over de
volgende moties door een keuze te maken voor voorstel 1 of 2:
Voorstel 1: Het voorstel dat bij FC De Bilt vanaf 1 januari 2020 roken niet meer is toegestaan op
het gehele complex van FC De Bilt met uitzondering van een aangewezen rookfaciliteit buiten
het hek.
Voorstel 2: Het voorstel dat roken bij FC De Bilt, blijft toegestaan, tenzij wettelijke maatregelen
dit verbieden
10. Contributie verhoging*
Er is een ledenraadpleging en stemming gepland waarbij leden zich uit kunnen spreken over een
algehele contributie verhoging van 5% ingaande per 1 juli 2020
11. Selectietoeslag*
Er is een ledenraadpleging en stemming gepland waarbij leden zich uit kunnen spreken over de
invoering van een selectie toeslag die we zullen gebruiken om trainers en leiders verder te
professionaliseren.
De hoogte van de selectietoeslag bedraagt: €25 voor jeugdleden tot en met 12 jaar en €35 voor
oudere leden.
12. Bestuurssamenstelling*
35€die in selectie teams spelen de selectie
Het rooster van aftreden is bijgevoegd.
Dhr Rob Florie, voorzitter, is niet beschikbaar voor een volgende termijn.
De heren Ad van Amerongen, penningmeester en Johan Schmieman, secretaris, zullen hun
werkzaamheden niet voortzetten en derhalve zo spoedig mogelijk afbouwen.
Voor Facilitaire zaken en Senioren is al enige tijd een vacature
Gezien er 3 vacatures in het bestuur ontstaan zullen we tijdens de vergadering een procedure
afspreken om tot een nieuwe invulling van het bestuur te komen zodat op een later tijdstip
alle leden de gelegenheid krijgen zich te kandideren voor één van de vacatures.
jkjkjkjkjk

Rooster aan- en aftreden bestuursleden FC De Bilt bijgewerkt november 2019
Geel gemarkeerd = einde zittingstermijn (drie jaar)
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