V.V. Achates
Opgericht 5 augustus 1945

Ottersum, 7 december 2020
UITNODIGING VOOR DE 75e ALGEMENE JAARVERGADERING
Geacht Achateslid,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 75e Algemene Jaarvergadering van
V.V. Achates.
Deze jaarvergadering vindt plaats op maandag 21 december om 19.30 uur.
Indien u verhinderd bent, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij één van de bestuursleden
of per e-mail bij de secretaris Jan Jansen: jj.achates@gmail.com
Dit jaar zal in verband met Corona deze vergadering op een digitale wijze plaatsvinden:
Leden, die de vergadering willen bijwonen, sturen vóór 18 december een mail naar de secretaris
Jan Jansen: jj.achates@gmail.com
Wij zullen gebruik maken van het programma Microsoft Teams.
Leden, die zich hebben aangemeld, krijgen op vrijdag 18 december een uitnodiging via de email.
We sturen de link bewust enkele dagen eerder, zodat iedereen zelf thuis kan testen of de
link werkt. Verder worden op die dag de notulen van de 74e algemene jaarvergadering en het
jaarverslag van het seizoen 2019-2020 mee verzonden.
Mocht u de notulen en het jaarverslag eerder willen ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken op
het hierboven genoemde mailadres.
Het bestuur vindt het belangrijk dat elk lid de mogelijkheid heeft de vergadering te volgen.
Mocht iemand problemen, vragen of opmerkingen hebben, dan is Jan namens het bestuur
aanspreekbaar.
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Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de 74e Algemene Jaarvergadering d.d. 29 januari 2020
In verband met de sluiting van onze kantine door de coronamaatregelen liggen deze notulen
niet ter inzage. De notulen kunnen via de mail worden opgevraagd bij het secretariaat:
jj.achates@gmail.com en worden dan toegestuurd.
3. Jaarverslag seizoen 2019-2020
Dit verslag ligt eveneens door de corona niet ter inzage. Ook dit document kan bij de
secretaris: jj.achates@gmail.com opgevraagd worden.
De commissies geven een toelichting hierop en tevens een vooruitblik op de komende tijd.
4. Toelichting financiële jaarrekening seizoen 2019/2020 en begroting seizoen 2020/2021
5. Contributievoorstel voor het seizoen 2020/2021
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascommissie
7. Vaststelling door leden van de jaarrekening 2019/2020 en van de begroting 2020/2021
Vaststelling door leden van de contributie 2020/2021
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8. Samenstelling bestuur
Rooster van aftreden
Functie in bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Sponsorbeleid
PR en Communicatie
Seniorenbeleid
Jeugdbeleid
Accommodatiebeheer

2020 2021 2022 2023
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aftredend en herkiesbaar is: Marie-Louise Mans (voorzitter)
Aftredend en niet herkiesbaar is: René Heldens (accommodatiebeheer)
Aftredend vorig jaar is Erik Thijssen (jeugdbeleid); hij wordt opgevolgd door Kevin Nefkens, die
tijdens deze vergadering officieel benoemd wordt.
Vacature voor sponsorbeleid is nog vacant. Martijn is op afstand nog actief voor de
sponsorcommissie.
Leden, die interesse hebben in één van bovenstaande functies, kunnen contact opnemen met
de aftredende leden en/of zich kandidaat stellen, conform de statuten: artikel 9.2 en wel
schriftelijk bij de secretaris: jj.achates@gmail.com
9. Rondvraag en sluiting
Bestuur V.V. Achates
Marie-Louise Mans, voorzitter
Jan Jansen, secretaris.
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