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Agenda Algemene Ledenvergadering vv S.J.C. d.d. 26 juni 2018 
    
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van  
vv S.J.C. op dinsdag 26 juni 2018. Aanvang 20.00 uur. 
 
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van vv S.J.C. 
 
Er zullen slechts een beperkt aantal papieren exemplaren van alle stukken op de 
vergadering aanwezig zijn. Dit vanuit milieu oogpunt en vanwege de aanwezigheid van 
het scherm. Vriendelijk verzoeken wij u dus om eventueel zelf voor een geprinte versie te 
zorgen.  
 
 
De agenda voor deze vergadering is als volgt: 
 
1. Opening  
           
2. Ingekomen en verzonden stukken 
                   
3. Mededelingen 
 
4. Notulen Algemene ledenvergadering 28 november 2017 
 De notulen zijn voorafgaand aan deze ledenvergadering gepubliceerd op de website 
 
5. Begroting seizoen 2018/2019 

Op de ALV wordt de begroting voor het nieuwe seizoen gepresenteerd, met daarnaast 
een inschatting van het resultaat van het huidige seizoen. De begroting kan bij de 
penningmeester opgevraagd worden via email penningmeester@vvsjc.nl 

 
6. Kledingplan Jeugd 

Toelichting op vernieuwd kledingplan met ingangsdatum seizoen 2019-2020 
 

7. Jeugdplan 
Presentatie over de plannen voor de nieuwe opzet van de jeugd door Wichard Verlaan 
 

8. Beleidsplan 2018-2020 
Toelichting op concept beleidsplan SJC 2018-2020 
 

9. De accommodatie van vv S.J.C.  
 De actuele stand van zaken over de nieuwbouw. 
 Tevens presentatie door Dhr. Kevin Arsenault van Schrama Notarissen over de 

mogelijkheden tot oprichting van een stichting i.v.m. nieuwbouw SJC en de 
eigendomsrechten.  
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10. Bestuursverkiezing/mutaties 

Periodiek aftredend en herkiesbaar:  Patrick v.d. Berg 
Periodiek aftredend en herkiesbaar:  Marco Verhoeven 
Periodiek aftredend en herkiesbaar:  Dammy Heemskerk 
Periodiek aftredend en herkiesbaar:  Chris Hiep 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 

 

Namens het bestuur, 
 
Michel Zwagerman 
Secretaris vv S.J.C. 
 
De kantine zal tijdens de vergadering uitsluitend toegankelijk zijn voor bezoekers van 
deze ALV. 
 


