
 
 

 

Geacht lid, 
 
Wij nodigen je hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden 
op: 
 
Maandag 12 oktober 2015 in de sporthal van 19.30 – 20.30 uur, voorafgaande aan het starttoernooi voor de 
recreanten/senioren. 
 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014.  

4. Kort verslag van het afgelopen jaar :  

- Speerpunten. 

- Algemene zaken. 

- Technische zaken. 

- Jeugdzaken. 

- Recreatiezaken . 

- Leden administratie. 

- materiaal beheer. 

5. Financieel jaarverslag 2014/2015 en begroting 2015/2016. 

6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie.  Klaas Jilberda  2de jaar ,  Geke Kosse  en  

reserve  Ben van Asselt.  

7. Bestuursverkiezing:   Rooster van aftreden bestuursleden :  

Naam     Functie    Benoeming  Aftreden  Herkiesbaar 

 Jos Elshof    Voorzitter   14-10-2013  Okt 2015 JA 

Anton Meijerink    Penningmeester   14-10-2013  Okt 2015 NEE 

Joke Janssen   Recreatie   14-10-2013 Okt 2015  JA 

Jeroen Gr Schaarsberg  Jeugdzaken   14-10-2013   Okt 2015        JA 

 

in verband met het aftreden van  Anton Meijerink,  zijn wij opzoek naar een nieuwe penningmeester, 

tevens is nog steeds een vacature voor een bestuurslid technische zaken.  

Kandidaten kunnen zich hiervoor aanmelden. 

 

8. Uitleg regelement gebruiker overeenkomst en kledingcommissie,  nieuwe kledinglijn Rood-wit ‘ 75  clubtenues 

m.b.t. visie  lease   en sponsoring. 

9. Speerpunten voor het komende jaar. 

10. Rondvraag.  

11. Sluiting. 

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering zijn vanaf 5 oktober te downloaden via de website 
www.roodwit75.nl Indien je de stukken graag per e-mail of per post wilt ontvangen, kun je dit doorgeven aan Hilde van 
Straaten (tel. 0570-545844 of e-mail: secretaris@roodwit75.nl . Ook vragen en opmerkingen kun je eventueel van 
tevoren indienen bij Hilde. Deze vragen en/of opmerkingen zullen dan op de algemene ledenvergadering worden 
behandeld.  
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, laat het ons dan even weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
bestuur Rood-Wit ‘75 

Volleybalvereniging te Olst-Wijhe 
Secretariaat: Hilde van Straaten, 
 W. de Zwijgerlaan 5, 8131 AD Wijhe 
Tel. 0570-545844, e-mail:  secretaris@roodwit75.nl 

http://www.roodwit75.nl/
mailto:secretaris@roodwit75.nl
mailto:secretaris@roodwit75.nl

