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Agenda Algemene Ledenvergadering vv S.J.C. d.d. 25 juni 2019 
    
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van  
vv S.J.C. op dinsdag 25 juni 2019. 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 milieuoogpunt 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 27 november 2018 
 De notulen zijn voorafgaand aan deze ledenvergadering gepubliceerd op de website 
 
5. De accommodatie van vv S.J.C.  
 De actuele stand van zaken over de plannen nieuwbouw. 
 
6. Actuele zaken Jeugd  

Update stand van zaken van de jeugd. 
 

7. Begroting seizoen 2019/2020 
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 
 

8. Bestuursverkiezing/mutaties 
Periodiek aftredend en herkiesbaar:  Wouter Leydes 
Periodiek aftredend en herkiesbaar:  Nicolet Lakerveld 
Periodiek aftredend en herkiesbaar:  Michel Zwagerman 

N.B. bestuursperiode zal eindigen na oplevering nieuwbouw 
Aftredend en niet herkiesbaar:  Patrick van der Berg 

 
De volgende bestuursfuncties zijn momenteel vacant: Bestuurslid TC 

  
Voor deze bestuursverkiezing kunnen ook leden zich kandidaten stellen. Deze 
kandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren en voorzien te zijn van 10 
handtekeningen van leden van SJC en een bereidheidsverklaring van de kandidaat, 
dat hij/zij een eventuele benoeming in het bestuur aanvaard.  
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De schriftelijke kandidaatstelling dient uiterlijk maandag 24 juni 2019 om 19.00 uur in 
het bezit te zijn gesteld van de secretaris Michel Zwagerman, Scholekster 16,  
2201 XH te Noordwijk. 
 

9. Rondvraag 
 

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


