
 

 

Hierbij nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal 

worden in de kantine van RKDSV op 

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022, 21.45u. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen ALV van 11 november 2019 
Verslag en naar aanleiding van …. 

 
4. Financiën 

Er is een financieel jaarverslag gemaakt. Dat verslag ligt op deze avond vanaf 20.30 ter inzage 
in de bestuurskamer. Bas geeft in de ALV een toelichting op de belangrijkste cijfers en 
conclusies. Verslag Kascontrole commissie. 
Voorstel van het bestuur: ALV gaat akkoord met het financieel jaarverslag 2021 – 2022. 
 

5. Begroting 2022 – 2023 
De begroting 2022 – 2023 ligt op deze avond vanaf 19.30u ter inzage in de bestuurskamer. 
Verkiezing kascontrole commissie. 
Voorstel van het bestuur: ALV gaat akkoord met de begroting 2022 – 2023. 

 

6. Energie en actie energie certificaten 
a. Toelichting bij wat energie en energieproblematiek betekent voor RKDSV 
b. Toelichting bij wat we willen gaan doen met het geld dat de actie op gaat leveren 
c. Toelichting bij de actie: waarom nu pas? Aanpassingen. Wat gaat de actie precies 

inhouden? 
Voorstel van het bestuur: ALV gaat akkoord met de actie energie-certificaten. 

7. Jubilarissen 
 

8. Bestuursverkiezing 
We hebben heel veel leden bereid gevonden om diverse taken op zich te nemen  en in 
commissies plaats te nemen. Dank je wel! 
We hebben nog steeds nieuwe bestuursleden nodig. Met name voor de sponsorcommissie. 
Als iemand zich kandidaat wil stellen, meld je dan van tevoren aan bij de voorzitter van het 
bestuur, Frans Bruinsma. Het bestuur zal zelf ook iemand voor die positie aandragen. 
 
 
 
 



 
 
 

9. Diverse zaken vanuit het bestuur 
a. Vrijwilligers, commissies etc.  
b. Prijzen contributie en consumpties 
c. Hoe gaat het met de afspraak rondom barbezetting door de teams? En het leveren 

van scheidsrechters? 
d. Jaarlijks barbecue per team 
e. Verdere plannen? 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 

 

 

Namens het bestuur van RKDSV, 

Frans Bruinsma, voorzitter. 


