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Algemene ledenvergadering 29 november 2022 
    
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van  
vv S.J.C. op dinsdag 29 november 2022. Aanvang 20.00 uur. 
 
Er zullen geen papieren exemplaren van de stukken op de vergadering aanwezig zijn.  
Dit vanuit milieuoogpunt en vanwege de aanwezigheid van het grote scherm.  
Vriendelijk verzoeken wij u dus om eventueel zelf een geprinte versie mee te nemen. 
 
De agenda voor deze vergadering is als volgt vastgesteld: 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen en verzonden stukken 
 

3. Mededelingen 
 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 juni 2022. 
De notulen zullen voorafgaand aan de jaarvergadering worden gepubliceerd op de 
website. 
 

5. Jaarverslag secretaris 2021/2022 
Het jaarverslag zal voorafgaand aan de jaarvergadering worden gepubliceerd op de 
website. 
 

6. Financieel jaarverslag penningmeester 2021/2022 
Het financiële jaarverslag zal tijdens de vergadering gepresenteerd en toegelicht worden. 
Indien u een exemplaar vooraf wilt ontvangen, kunt u de penningmeester hierom vragen: 
penningmeester@vvsjc.nl  
 

7. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie doet verslag van haar bevindingen t.a.v. de controle van de financiële 
administratie seizoen 2021/2022 
 

8. Verkiezing kascommissie en plaatsvervangend lid 
  T.b.v. de controle van de financiële administratie seizoen 2022/2023 dient tijdens deze 
  vergadering de kascommissie te worden benoemd 
 

9. Update nieuwbouw 
 

10. Voordracht ereleden 
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11. Bestuur mutaties 
Aftredend en niet herkiesbaar:   Herman Meijvogel 
Aftredend en niet herkiesbaar:   Chris Hiep 
Aftredend en niet herkiesbaar:   Rob Hoogervorst 
Aftredend en niet herkiesbaar:   Dammy Heemskerk 
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Michel Zwagerman 
 
Periodiek aftreden en herkiesbaar:  Wouter Leydes 
Periodiek aftredend en herkiesbaar:  Nicolet Lakerveld 
 
Het bestuur stelt voor om per acclamatie te benoemen: 
Voorzitter:     Rob de Jong 
Secretaris:     Jan Mesker 
Bestuurslid Verenigingszaken:   Roy Hermans 
Bestuurslid Jeugdzaken:   Harry Dons 

 
De volgende bestuursfunctie is momenteel vacant: 
Bestuurslid Technische zaken - het bestuur verwacht binnenkort een kandidaat bekend te 
maken 

 
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 vv S.J.C. en een bereidheidsverklaring van de kandidaat,  
dat hij/zij een eventuele benoeming in het bestuur aanvaard.  
De schriftelijke kandidaatstelling dient uiterlijk maandag 28 november 2022 om 19.00 uur in 
het bezit te zijn gesteld van de secretaris Michel Zwagerman, Scholekster 16, 2201 XH te 
Noordwijk. 

 
12. Rondvraag 

 
13. Sluiting 

 
 
Namens het bestuur, 
 
Michel C.T.M. Zwagerman 
Secretaris vv S.J.C. 

 

 


