
Agenda 
 

Jaarvergadering S.T.V. Lekstreek 

 
Datum:  24 mei 2019 

 

Plaats:  Partycentrum Amicitia  

Raadhuisplein 1-5 

  2941 BR Lekkerkerk 

  0180-661667 

 

Aanvang vergadering: 19.30u 
 

1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

- VCP beleidsplan 

 

3. Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de algemene leden vergadering van 25 mei 2018 

gehouden te Lekkerkerk 

 

4. Jaarverslag 2018-2019 van de secretaris. 

 

5. Bespreking en vaststelling van: 

a) Financieel verslag 2018/2019 

b) Vaststelling contributies 2019/2020 

c) Begroting 2019/2020 

 

 

6. Verslag kascontrole commissie 

 

7. Verkiezing bestuursleden 

 

8. Verkiezing lid kascontrole commissie 

 

9. Pauze 

 

10. Verslag en mededelingen van: 

 

a) Communicatie Commissie: 

b) Activiteiten Commissie: 

c) Jeugdschaats Commissie: 

d) Technische Commissie: 

e) Sponsorcommissie  
 

 

11. Uitreiking Roel van der Bas penning: 

 

12. Uitreiking van: 

a) Hein Vergeer Wisseltrofeeën 

b) Oorkondes en clubrecords  

c) KW-Cup 

d) Verdere uitreikingen  

e) Bloemenhulde trainers  



 

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting 

 

Ad 3: De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2018 zijn opgenomen in de “Hoger 

op” van september 2018; 42e jaargang 

Ad 4: Het jaarverslag 2018/2019  is elders in deze “Hoger Op” opgenomen. 

 Het financieel verslag van 2018/2019, evenals de begroting 2019/2020 worden tijdens de 

vergadering uitgedeeld. 

 Vanaf 12 mei 2019 liggen de stukken ter inzage bij de penningmeester Jacob Kleibeuker. 

Ad 5b: Met ingang van het seizoen 2002/2003 heeft de Algemene Ledenvergadering op voordracht van 

het bestuur besloten om de contributie jaarlijks met een indexcijfer (consumentenprijsindex) te 

verhogen. 

 Dit als automatische indexering en dus zonder tussenkomst van de ledenvergadering. Besloten is 

toen om voortaan alleen tijdens de Algemene Ledenvergadering mede te delen met welk 

percentage de contributie voor het komende seizoen verhoogd zal worden en daarmee te bepalen 

wat de hoogte van de contributie wordt. 

 Tevens is toen bepaald dat als jaarlijkse contributieverhoging niet noodzakelijk is, het bestuur 

kan besluiten hiervan af te zien en dit aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen. 

 Dit betekent dat voor het seizoen 2019/2020  het consumentenprijsindexcijfer over 2018 

genomen wordt en dat daarmee de prijzen verhoogd worden. Verhogingen zullen worden 

afgerond op 0,05 eurocent.  
Ad 6: De commissieleden zijn: Marius van Zwienen en Linda Haling 

Dirk vd Wouden is reserve lid. 

Ad 7: Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn Jacob Kleibeuker en Sven Slingerland 

              Aftredend volgens rooster en niet meer herkiesbaar is Yvonne van Everdingen. 

  Voor de bestuursfunctie van Yvonne was op het moment van publicatie van de agenda nog geen 

kandidaat gevonden. 

            In overeenstemming met artikel 11 lid 2a van de statuten kunnen leden tot aanvang van de 

vergadering door ten minste 10 leden kandidaat worden gesteld. 

Ad 8:     Aftredend volgens rooster is Marius van Zwienen 

 


