
 
 
 
 
 
UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
VOLLEY’68 
 
Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 26 oktober 2015 om 20.00 uur in de kantine van sporthal 
De Fakkel in Losser 
 
A G E N D A : 

1. Opening 
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 oktober 2014 
3. Binnengekomen stukken/mededelingen 
4. Financieel verslag, begroting, vaststelling contributie 
5. Verslag kascommissie 
6. Bestuurssamenstelling: 

Volgens het rooster in artikel 3 van het Huishoudelijk reglement zijn dit jaar de voorzitter en de 
penningmeester aftredend.  

 Henk Filipsen heeft aangeboden de functie van voorzitter te willen vervullen. 
Het bestuur heeft niemand voor de functie van penningmeester, maar Theo Kamphuis blijft als  interm-
penningmeester  en het onderdeel ledenadministratie blijft  dit seizoen nog Arthur Oostrik verzorgen. 
José Venterink heeft aangegeven te stoppen met het secretariaat.  
 
De afgevaardigden van de jeugd commissie, de senioren commissie, de recreanten commissie en de 
sponsor commissiemoeten volgens het reglement elke 2 jaar worden benoemd als bestuurslid. 
Het bestuur draagt voor te herbenoemen in de functie van: 

a. Afgevaardigde jeugd commissie: Aangezien Luc Punte stopt is deze functie vacant.  
b. Afgevaardigde senioren commissie: Jeroen Melcherts. 
c. Afgevaardigde recreanten commissie: Miranda van Druten. 
d. Afgevaardigde sponsor commissie: Ruud Wigbers. 

 
Tegenkandidaten voor deze functies kunnen door middel van een voordracht worden gedaan door ten 
minste 10 leden. Voor de aanvang van de vergadering moet de voordracht bij het bestuur worden 
ingediend. 

7. Voortgang beleids- c.q. reddingsplan Volley’68 (terugkoppeling werkgroepen)  
 
PAUZE 

 
 

8. Commissie samenstelling 2015/2016  
9. Huldiging jubilarissen 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
Het verslag genoemd onder de punt 2 staat vermeld op de site van Volley’68 (www.volley68.nl). Bent u niet in de 
gelegenheid om het verslag via onze site in te zien, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat 
(tel. 053-5385187 of 06-48761325). 
Om de bestuursleden niet onnodig te belasten heeft het bestuur besloten af te zien van het maken van 
jaarverslagen.  
 
Het financieel verslag en de begroting, genoemd onder punt 4, worden tijdens de vergadering uitgereikt. Twee 
weken voor de aanvang van deze vergadering liggen de stukken ter inzage bij de interim-penningmeester. 
 
Hebt u een mededeling dan verzoeken wij u dat uiterlijk 2 dagen van te voren in te leveren bij Volley’68, Postbus 
43, 7580 AA Losser of bij de secretaris aan huis. 
 
Het bestuur van Volley’68 

 

http://www.volley68.nl/

