
Algemene ledenvergadering (A.L.V.) woensdag 20 oktober 2021 
 
Locatie: clublokaal de Hofstee 

 
Agenda 
 

1. Opening  
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 23 maart 2021 
4. Jaarverslag secretaris 2020-2021 
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2020-2021 
6. Verslag kascontrolecommissie 2020-2021 
7. Jaarverslag jeugdcommissie 2020-2021  
8. Jaarverslag sponsorcommissie / vrienden vv Hoeven 2020-2021 
9. Bestuursverkiezingen. 

 
Aftredend en herkiesbaar: 

 Paul Moss :  
het bestuur stelt voor Paul te herbenoemen als bestuurslid in de functie van voorzitter. 
 

 Anton Bakx 
 Het bestuur stelt voor Anton te herbenoemen als bestuurslid 

 
Nieuwe bestuursleden kunnen door de leden kandidaat worden gesteld. In artikel 12 van de 
statuten staat geschreven, dat van elke kandidaatstelling door de leden minstens drie 
dagen vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk kennis dient te worden gegeven aan 
de secretaris. Deze schriftelijke kennisgeving moet door minstens 5 leden zijn getekend. 

 
10. Vaststelling begrotingen 2021-2022. Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging toe 

te passen dit verenigingsjaar 
11. Benoeming kascontrolecommissie 2021-2022. 
12. Voorstel invoeren lidmaatschap donateurs 

 
Op verzoek van de ALV 23 maart 2021 is het bestuur gevraagd een voorstel te doen voor het 

invoeren van vorm van lidmaatschap voor donateurs. Bijvoorbeeld senioren die stoppen met 

voetbal maar toch binding willen blijven houden met de vereniging. Stemrecht is een 

dwingend recht. 

Het voorstel is de categorie donateurs in te voeren die als volgt is gedefinieerd: 

Onder een donateur verstaan we : de persoon van 18 jaar en ouder die geen actieve functie 
of rol vervult bij de vereniging, doch wel lid wenst te worden of te blijven van de 
vereniging.  
Een donateur is dus geen spelend-, kader- bestuurslid en is geen lid van de KNVB. 
Een donateur betaalt een contributie van 30 euro per jaar. Deze dient voldaan te zijn voor 
1 september van een nieuw verenigingsjaar. 
Als donateur heb stemrecht in de ALV, kun je deelnemen aan sec niet voetbalgerelateerde 
activiteiten en ben je vrijgesteld van betalen entree bij beker- en competitiewedstrijden 

 

13. Mededelingen bestuur 
a. Nadere toelichting op de stand van zaken van het gestarte onderzoek naar de toekomst 

van de vereniging v.v. Hoeven. Dit doen we samen met de vereniging vertegenwoordig 
in de “denktank”.  
 

14. Rondvraag en sluiting. 
Stukken van de vorige Algemene ledenvergadering of ter voorbereiding op deze vergadering zijn 
te downloaden op www.vvhoeven.nl 

  

http://www.vvhoeven.nl/

