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Agenda bijzondere algemene vergadering
Hierbij worden alle leden en ouders/verzorgers van leden uitgenodigd voor het bijwonen van een extra
Algemene Vergadering op donderdag 28 januari 2016 om 20:45 uur bij Sportcafé ‘de Dorper Esch’ aan de
Molendijk 14 in Denekamp.
Om tot besluitvorming te komen op een algemene vergadering dient de helft plus één van het aantal stemgerechtigde leden op de
vergadering aanwezig te zijn.
Op het vastgestelde aanvangsuur opent de voorzitter de vergadering. Hij telt het aantal stemgerechtigde leden en bij gebreke van het
vereiste aantal stemgerechtigde leden sluit hij de vergadering.
Na een wachttijd van 15 minuten wordt de vergadering wederom geopend door de voorzitter. Besluiten kunnen nu met meerderheid
van stemmen worden genomen.

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening (Eventueel sluiting en weer opening na 15 min.)
Mededelingen
Vaststelling nieuw Huishoudelijk Reglement
A. Begroting seizoen 2015/2016
B. Vaststelling contributie
5. Afscheid en benoeming bestuursleden
6. Rondvraag.
Afmeldingen en eventuele vragen en of opmerkingen kunt je mailen naar secretariaat@devoko.nl of
schriftelijk indienen bij de secretaris aan de Telgenkamp 1, 7591 LT Denekamp.

Toelichting op de agenda:
Tijdens de afgelopen algemene vergadering van 1 december 2015 bleek dat het vorige seizoen is
afgesloten met een tekort van plm. € 8.000,- , de reserves waren teruggelopen naar plm. 13.000,- en de
begroting voor dit seizoen een ‘gat’ liet zien van plm. € 11.000,- . Zo door gaan betekende het einde van
de vereniging in de nabije toekomst.
Daarom werd tijdens de vergadering besloten de begroting terug te nemen en de penningmeester de
gelegenheid te geven om in samenwerking met alle commissies alsnog tot een (nagenoeg) sluitende
begroting te komen.
Daarnaast liet de (aftredende) voorzitter weten op deze wijze niet te willen aftreden.
Afgesproken werd dat eind januari de bevindingen gepresenteerd zouden worden in een extra
algemene vergadering.
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Agendapunt 3:
De vereniging is jaarlijks een aanzienlijk bedrag kwijt aan boetes en andere kosten aan materialen.
Aangezien dit veelvuldig te wijten is aan nalatigheid c.q. onzorgvuldig handelen, is door het bestuur een
Boete Reglement vastgesteld waarin wordt aangegeven welke bedragen op de desbetreffende leden,
begeleiding dan wel betreffende team(s) kunnen worden verhaald. Dit naast boetes die door de Nevobo
worden opgelegd en nu al kunnen worden verhaald.
Om eea. conform de juiste regelgeving te laten verlopen is een aanpassing van het Huishoudelijk
Reglement (HR), nodig.
Het bestuur stelt voor om aan artikel 12 het volgende lid toe te voegen:
“Door het bestuur kunnen boetes worden opgelegd conform een door haar vastgesteld boetereglement.
Dit boetereglement wordt aan de leden kenbaar gemaakt middels (voortdurende) publicatie op de
website van de vereniging.”
Daarnaast zijn is het HR geactualiseerd, de laatste aanpassingen waren van 30 mei 2011.
Het volledige –nog goed te keuren- Huishoudelijke Reglement vind je op
http://www.devoko.nl/Huishoudelijk_Reglement.pdf.
Het Boete Reglement vind je op: http://www.devoko.nl/Boetereglement.pdf.
Agendapunt 4:
A. Toelichting van de begroting wordt tijdens de vergadering verzorgd door de penningmeester Thed
Rijnders.
B. Een voorstel voor vaststelling van de contributie wordt
tijdens de vergadering toegelicht en in stemming gebracht.
Het bestuur stelt voor om de basiscontributie voor leden
die één keer per week trainen iets naar beneden bij te
stellen en alle leden die vaker dan één keer trainen (extra
trainen) per week extra te belasten met € 12,- per
kwartaal conform hiernaast staand voorstel:



Extra training is voor die leden die conform de aanwijzing van de TC. vaker trainen ogv. aanwijzing
prestatieteam
Overige -vrijwillige- extra training is alleen mogelijk indien capaciteit en trainer aanwezig én kosten
dekkend kan plaatsvinden.

Agendapunt 5:
Vorig jaar tijdens de AV heeft Vincent Blokhuis als voorzitter van de vereniging te kennen gegeven om
zich, tot de vereniging beschikt over een goedgekeurde begroting, nog beschikbaar te willen stellen als
voorzitter. Er van uitgaande dat er tijdens deze vergadering een goedgekeurde begroting wordt
vastgesteld zal hij dan ook tijdens deze vergadering zijn functie neerleggen. Het bestuur is er niet in
geslaagd een opvolger/ster te vinden zodat de vereniging verder zal moeten gaan zonder voorzitter. Het
bestuur wil van de vergadering graag vernemen hoe zij nu verder moet.
Agendapunt 6:
Leden die vragen hebben voor de rondvraag worden verzocht deze tot drie uur voor de vergadering
schriftelijk, bij voorkeur via de mail, bij de secretaris in te dienen, opdat het bestuur zich hierover kan
beraden en een zo goed en duidelijk mogelijk antwoord kan geven.
Afmeldingen en eventuele vragen en of opmerkingen kunt je mailen naar secretariaat@devoko.nl.
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