
 
UITNODIGING EN AGENDA 

ALGMENE LEDENVERGADERING VOLLEY’68 
MAANDAG 31 OKTOBER 2016 

 
 
 
Locatie: sportcafé de Fakkel 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 
UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VAN VOLLEY’68 
 
 
De vergadering zal worden gehouden op maandag 31 oktober 2016 om 20.00 uur in het sportcafé van 
de sporthal De Fakkel in Losser. 
 
AGENDA : 
 

1. Opening 
 

2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering van 26 oktober 2015 en verslag bijzondere 
ledenvergadering van 21 maart 2016 

 
3. Financieel verslag 2015-2016, Verslag kascommissie en bezetting kascommissie 

 
4. Begroting 2016-2017, vaststelling contributie 2016-2017, en voorstel werkgroep 

huishoudboekje 
 

5. Bestuursverkiezing 
 
Volgens het rooster in artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement was vorig jaar de 
penningmeester aftredend (oneven jaartal). Het bestuur heeft niemand voor de functie van 
penningmeester, maar Theo Kamphuis blijft als interim-penningmeester en het onderdeel 
ledenadministratie wordt verzorgd door Erik Kamphuis. De functie van penningmeester is dus 
nog steeds vacant. 
 
Volgens het reglement zijn de secretaris en het bestuurslid algemene zaken dit jaar aftredend 
(even jaartal). De secretaris is tijdens de bijzondere ledenvergadering van 21 maart dit jaar 
tussentijds benoemd en is herkiesbaar. Helaas heeft het bestuurslid Algemene Zaken, 
Richard Spit, te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn en is de functie vacant. 
Het bestuur draagt voor te herbenoemen Francis Wigbers in de functie van secretaris. 

 
De afgevaardigden van de seniorencommissie, de recreantencommissie, jeugdcommissie en 
de sponsorcommissie moeten volgens het reglement elke 2 jaar worden benoemd als 
bestuurslid. De afgevaardigden van de eerste twee commissies zijn bij de ALV van vorig jaar 
herbenoemd. De functie van afgevaardigde van de jeugdcommissie is bij de bijzondere 
ledenvergadering van maart 2016 vervuld. De functie van afgevaardigde sponsorcommissie is 
niet vervuld en is dus nog steeds vacant. In artikel 3 van het reglement wordt de functie van 
afgevaardigde sponsorcommissie niet genoemd als zijnde lid van het bestuur. Het bestuur 
stelt dan ook voor om deze functie niet meer te vervullen. 

  



Samenvattend: 
 

functie Naam aftredend herkiesbaar opmerking 

voorzitter Henk Filipsen 2017 n.v.t.  

penningmeester  2017  vacature 

secretaris Francis Wigbers 2016 ja  

algemene zaken Richard Spit 2016 neen vacature 

afgevaardigde senioren commissie Jeroen Melcherts 2017 n.v.t.  

afgevaardigde jeugd commissie Colja Heerink 2017 n.v.t.  

afgevaardigde recreanten commissie Miranda van Druten 2017 n.v.t.  

Afgevaardigde technische commissie    vacature 

afgevaardigde sponsor commissie  2017  niet vervullen 

 
(Tegen)kandidaten voor af te treden functies en vacante functies kunnen door middel van een 
voordracht worden gedaan door minstens 10 leden (vanaf 16 jaar). Voor de aanvang van de 
vergadering moet de voordracht bij het bestuur worden ingediend. 
 

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

 
7. Commissie samenstelling 2016/2017 en vacaturebank voor klussen en projecten 

 
8. Binnengekomen stukken/mededelingen 

 
9. Huldiging jubilarissen 

 
10. Verkiezing vrijwilliger van het jaar 

Hiervoor vragen wij u een kandidaat te nomineren. Deze nominatie moet gemotiveerd worden. 
Nominaties met motivering kunnen in een gesloten envelop zonder vermelding van afzender 
worden ingediend tot voor de aanvang van de vergadering. U kunt de envelop in de 
brievenbus in de keuken (direct links om de hoek) van het sportcafé deponeren. 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 

 
De verslagen genoemd onder punt 2 staan vermeld op de site van Volley’68 (www.volley68.nl). Bent u 
niet in de gelegenheid om deze verslagen via onze site in te zien, dan vragen wij u contact op te 
nemen met de secretaris, Francis Wigbers. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (053) 53 60 483 
of (06) 23 22 20 05. 
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 de punten 3 en 4, worden tijdens de 
vergadering uitgereikt. Twee weken voor de aanvang van deze vergadering liggen de stukken ter 
inzage bij de interim-penningmeester Theo Kamphuis. Neemt u contact met hem op  als u deze wilt 
inzien. U kunt Theo bereiken op telefoonnummer (053 53 81 924). 
 
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 via email aan bestuur@volley’68.nl  of bij de secretaris aan 
huis (Dorpergaarden 41). 
 
Wij hopen u op de vergadering te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het bestuur van Volley’68 


