
 

 
Volleybalvereniging Stad en Ambt, D v.d. Arestraat 2, 8325 GJ te Vollenhove, tel 0527-244561. 
Bankrekeningnummer 1390.17.860. 

 
Onderwerp: algemene ledenvergadering 23 mei 2019 in De Burght in Vollenhove 
 
Agenda: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen agenda algemene ledenvergadering 23 mei 2019 

Is vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen ALV 31 mei 2018 
Is vastgesteld. 
 

4. Stemcommissie (Indien noodzakelijk) 
Petra van Kammen 
 

5. Vaststellen jaarrekening 2018-2019 
Marjon licht deze toe. Het gaat om een voorlopige jaarrekening, Er staan nog vorderingen open. 
Pas als dit is afgerond, dan kunnen we de jaarrekening afsluiten. Er is nu een tekort van 10.000 
euro vanwege het nog moeten innen van de contributie en door het teruglopen van de 
sponsorgelden. De kascommissie gaat begin nieuwe seizoen controle doen. 
 
Deze wordt voorlopig vastgesteld. 
 
Als het definitief is, dan ontvangen de leden een mail. Dan wordt aangeven dat ze ter inzage bij 
iemand liggen. 
 
 

6. Vaststellen begroting 2019-2020 
Ellen: is het reëel de sponsorinkomsten hoger te begroten als er dit jaar bijna geen inkomsten 
waren? Ja, want er is nu weer een voltallige sponsorcommissie voor volgend jaar. 
 

7. Vaststellen contributie 2019-2020 
De hoogte van de contributie moet jaarlijks door de algemene ledenvergadering op voordracht van 
het bestuur worden vastgesteld. De bedragen zijn per jaar en worden in principe jaarlijks 
geïndexeerd. Vanwege extra kosten (o.a. zaalhuur en trainers) en minder sponsorinkomsten is het 
voorstel om de contributie te verhogen met 5%. 

  
       Iedereen gaat hiermee akkoord. 
  
8. Benoeming kascommissie 

Petra van Kammen en Vera van Heerde worden benoemd als lid van de kascommissie. 
 

9. Terugblik extra ALV en vooruit kijken  
Zie bijlage ‘Verslag extra ALV’  
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10. Benoeming nieuwe bestuursleden/commissieleden 
Peter Baars (penningmeester) 
Anja Lassche (secretariaat) 
Anneke Heetebrij (secretariaat) 
Wilnette Oenema (sponsorcommissie) 
Jessica van Benthem (sponsorcommissie) 
Ilse Rook (sponsor- en activiteitencommissie) 
Inge Voerman (Wedstrijdzaken Jeugd) 
Marije Voerman (activiteitencommissie) 
Michelle vd Linde (media) 
Gerlinda Seine (financiële ledenadministratie vanaf 2020) 
Ellen Boes (vertrouwenspersoon) 
Yvonne Jongman (algemeen bestuurslid) 
Nina Boxum (algemeen bestuurslid) 
Vera van Heerde (algemeen bestuurslid) 
Esther Bovendeur (TC Jeugd) 
 
We kunnen mede dankzij deze mensen volgend jaar door als VVSA. 
 

11. Rondvraag 
Martine: innen contributie, wordt dat voortijdig aangekondigd? Ja, dat wordt gedaan. 
 
 


