UITNODIGING 95e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN RKVV BRABANTIA +

UITNODINGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN RKVV BRABANTIA
Het hoofdbestuur van Brabantia nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering(ALV). De vergadering wordt gehouden in het clubhuis aan de Rijstenweg
op
maandag 27 NOVEMBER 2017 aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening door een HB lid
2. Verkiezing leden hoofdbestuur
a. Aftredend en niet verkiesbaar in de functie van lid: Patrick van Tuyn, jeugdvoorzitter
b. Aftredend en verkiesbaar in de functie van lid: Piet van Kraaij, seniorenbestuur
c. Aftredend en verkiesbaar in de functie van penningmeester: Toine Dekkers
d. Aftredend en verkiesbaar in de functie secretaris: Jos Schalkwijk
Tegenkandidaten kunnen gesteld worden door tenminste tien stemgerechtigde leden.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Goedkeuring Notulen 94e ALV, d.d. 28 november 2016.

5.

Verslag penningmeester
a. resultaten seizoen 2016/ 2017
b. balans per 30-6-2016
c. begroting seizoen 2017/2018
d. prognose seizoen 2017/2018

6. Verslag kascommissie
a. Verslag
b. Verkiezing leden kascommissie
c. Decharge Hoofdbestuur
7. Goedkeuring jaarverslagen
a. Hoofdbestuur
b. Seniorenbestuur
c. Jeugdbestuur
d. Zaalvoetbalbestuur
e. Activiteitencommissie
f. Commissie Normen en Waarden
8. Pauze

8. Wijziging statuten en vaststelling huishoudelijk reglement: Er dient 2/3 van de leden aanwezig
te zijn alvorens we kunnen gaan stemmen over de wijziging van de nieuwe statuten. Indien dit
niet het geval is wordt er een aansluitend aan deze vergadering een extra ALV gehouden
waarbij de meerderheid van de aanwezige stemmen geldt.
9. Vaststelling contributie.
Voorstel van het HB is, verhoging van de contributie met 3% op hele getallen afgerond
Senioren heren veld
€ 200,-• A- jeugd
€ 185,-• B- jeugd
€ 180,-• C- jeugd
€ 172,-• D- jeugd
€ 156,-• E/F jeugd
€ 156,-• Mini's
€
90,-• Senioren zaal per team € 1.273,-• Veteranen
€
72,-• Rustende leden die wel oproepkracht zijn (alleen veld) € 69,-• Donateurs en rustende leden die geen oproepkracht zijn € 41,-10. Rondvraag
11. Sluiting
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