Notulen (verkort)
Algemene Ledenvergadering 2019

Datum vergadering: 1 november 2019
Aanwezig: 40 leden (presentielijst getekend)

Agenda:
1. Opening
2. Morgen begint vandaag
3. Notulen vorige vergadering
4. Financieel verslag 2018/2019
5. Verslag kascommissie
6. Vaststellen begroting 2019/2020
7. Vaststelling contributie 2020/2021
8. Bestuurssamenstelling & vacatures
9. Zondag/zaterdag/weekendvoetbal
10. Kledingplan fase 2
11. Jubileumjaar 2020
12. Ereleden en leden van verdienste
13. Wvttk

1. Opening bij aanwezigheid van 40 leden, zoals al vaker benoemd is de opkomst teleurstellend
waarbij wij de aanwezigen bedanken voor hun komst en interesse in de club
2. Presentatie langs de bekende speerpunten van onze vereniging
3. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd
4. Toelichting op cijfers welke ter inzage zijn verstrekt, financieel zeer goed afgesloten.
5. Daamen en Van Sluis Accountants en belastingadviseurs treden op als kascommissie. Cijfers
zijn goedgekeurd met het advies bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen boekjaar.
Dit advies is overgenomen door de vergadering
6. Begroting 2019/2020 wordt goedgekeurd
7. De contributie v00e 2019/2020 blijft gelijk aan dit jaar. Voorstel voor aanpassing van de
regeling voor opzeggen en overschrijven wordt goedgekeurd (zie contributieregels op de
site)
8. Martin stapt na 2 jaar uit het bestuur. Bestuur spreekt haar dank uit en is blij te kunnen
melden dat Martin actief blijft binnen de club op het gebied van facilitaire ondersteuning
tijdens grote toernooien/evenementen. Ook blijft Martin lid van de U13 commissie. Volgend
jaar zullen de voorzitter en secretaris aftreden, kandidaten worden gezocht

9. Het standpunt van de club ten aanzien van zaterdag/zondag voetbal wordt toegelicht. De
selectie van CVV Zwervers blijft op zondag voetballen. Wel zijn wij voorstander van het zo
snel mogelijk samenvoegen van de zondag- en zaterdag competities. Details zijn verder
toegelicht tijdens de vergadering
10. Er wordt een update gegeven van het kledingplan. Alles loopt goed op schema, de
kledingcommissie wordt bedankt voor hun geweldige inzet en bijdrage
11. Kees Seip geeft een toelichting op de agenda van het jubileumjaar 2020. Op de site worden
alle evenementen toegelicht
12. Ton Grosjean wordt benoemd tot erelid van CVV Zwervers. Piet Kortlever en Charles
Wunderlich worden benoemd tot Lid van Verdienste. Na een aantal mooie toespraken
krijgen zij de welverdiende onderscheidingen uitgereikt
13. Er wordt een korte toelichting gegeven op twee bouwplannen (vergaderzalen en
multifunctioneel sprotgebouw)
De avond wordt afgesloten met een gezellige nazit.

