Algemene Ledenvergadering van sv Diemen (zomer)
Op 17 juli 2017.
Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw.
Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten
van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het
recht om het woord te voeren.

Agenda.
1.
2.
3.
4.

Opening.
Mededelingen.
Ingekomen Stukken.
Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21
november 2016.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016 zullen in de reguliere
najaarsvergadering in november 2017 aan u worden voorgelegd ter vaststelling.
Hierbij dan gelijktijdig de notulen van deze vergadering 17 juli 2017.

5.

Bestuur situatie.
Op 2 april is de voorzitter René Letteboer om persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang
teruggetreden als voorzitter.
Vicevoorzitter ad interim Peter van Rooij is door het bestuur benoemd als waarnemend voorzitter.
Hij heeft beslist geen belangstelling om voorzitter te worden. Het bestuur heeft een lijst opgesteld
met mogelijke voorzitterskandidaten en een functieprofiel met taakomschrijving. Een werkgroepje
uit het bestuur is bezig kandidaten te benaderen.
In het bestuur zijn nu de volgende functies vacant; 2e secretaris, vicevoorzitter, bestuurslid Senioren
Zaterdag, bestuurslid Kantinezaken, bestuurslid Jeugdcommissie en bestuurslid Gebouwenbeheer.
Het ontbreken van zoveel ingevulde bestuursfuncties gaat de nog in functie zijnde bestuursleden
echt zodanig opbreken dat het functioneren van de vereniging ter discussie staat. Nogmaals het
dringende verzoek. Als u wordt gevraagd voor het vervullen van een bestuursfunctie, ZEG JA.
Aanmelding op eigen initiatief is ook gewenst.

6.

Vaststelling voorstel contributie.
Zie het schriftelijk voorstel.
In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de
contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index
voor de kosten van levensonderhoud. Het bestuur zal u echter vanwege voornamelijk het structurele
tekort aan vrijwilligers een voorstel presenteren met een substantiële verhoging van de contributie.
Door de penningmeester zal een toelichting worden gegeven op het bestuursvoorstel over de
contributie.

7.

Invoeren toeslag selectie.
Zie het schriftelijk voorstel.

8.
9.

Rondvraag.
Sluiting.

Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen
opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen.
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 21-11-2016 zijn te lezen op de website
www.svdiemen.nl.
In de vergaderzaal zullen deze documenten beschikbaar zijn.
De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.
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Voorstel verhoging contributie
Al een aantal seizoenen ondernemen wij als bestuur pogingen om meer vrijwilligers te betrekken bij de
vereniging voor het uitvoeren van belangrijke taken binnen de vereniging. Helaas hebben de oproepen via
onder andere e-mail, de website, een persoonlijke brief aan ieder lid en een paginagrote advertentie in het
DiemerNieuws zo goed als geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Omdat een aantal, voor het goed functioneren van de vereniging, cruciale taken uitgevoerd wordt door een
te kleine groep mensen, en een aantal taken niet kunnen worden opgepakt wegens gebrek aan mensen,
hebben we als bestuur besloten dat hiervoor geld beschikbaar moet worden gesteld. Door het kunnen
aanbieden van een vrijwilligersvergoeding hopen we belangstellenden alsnog over de streep te kunnen
trekken om zich in te zetten voor onze vereniging. De enige manier die wij als bestuur hebben om dit
budget te creëren is door de contributie substantieel te verhogen.

Senioren veldvoetbal
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen
Mini's (nieuw, 5-jarigen)
Combinatie zaal- en veldvoetbal
Zaalvoetbal
Niet spelend lid
Donateur

2016-2017
€ 258,00
€ 228,00
€ 191,00
€ 191,00
€ 162,00
€ 155,00
€ 150,00
€ 88,00
€ 333,00
€ 150,00
€ 84,00
€ 33,00

*) conform besluit ALV 08/05/2014

CPI*
€ 7,74
€ 6,84
€ 5,73
€ 5,73
€ 4,86
€ 4,65
€ 4,50
€ 2,64

Totaal
€ 265,74
€ 234,84
€ 196,73
€ 196,73
€ 166,86
€ 159,65
€ 154,50
€ 90,64

€ 150,00
€ 2,52 € 86,52
€ 0,99 € 33,99

€ 266,00
€ 235,00
€ 197,00
€ 197,00
€ 167,00
€ 160,00
€ 155,00
€ 91,00
€ 341,00
€ 150,00
€ 87,00
€ 34,00

Voorstel
€ 275,00
€ 235,00
€ 225,00
€ 215,00
€ 185,00
€ 180,00
€ 175,00
€ 100,00
€ 150,00

3,00%

Voorstel invoeren toeslag selectie
Naast een contributieverhoging voor alle veldspelende leden willen wij ook een selectietoeslag invoeren bij
de jeugd van €25 per speler. Deze extra gelden zullen worden aangewend om de aanwezige trainersstaf
langer aan onze vereniging te binden dan dat nu het geval is en kwalitatief goede trainers binnen te kunnen
halen om het gewenste niveau van de jeugdopleiding te waarborgen.
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