Beste leden, ereleden en leden van verdienste,
Namens het bestuur van volleybalvereniging AMVJ Martinus Amstelveen, nodigen wij u uit
voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 mei 2018 om 19:15uur.
Locatie: Sportcafé Nieuwe Bankrashal, Pandora 3 te Amstelveen. De inloop met koffie en
thee is vanaf 19:00 uur.
Voor het goed functioneren van de ALV is het belangrijk dat u aanwezig bent. Indien u
verhinderd bent, vernemen wij dat graag. U kunt zich schriftelijk afmelden door een email te
sturen naar info@vvamstelveen.nl.

Agenda ALV vv AMVJ Martinus Amstelveen, donderdag 17 mei 2018, 19:15uur
1)
2)
3)
4)
5)

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen, ingekomen stukken en benoemen stembureau
Notulen vorige ALV d.d. 24 november 2017
Update van de Vice-Voorzitter
Aftreden & verkiezing bestuursleden
Openstaande bestuursfuncties:
• Voorzitter
• Bestuurslid Technische Zaken
6) Openstaande overige vacatures
7) VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
8) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
9) 100 jaar AMVJ
10) Updates:
• Ledenadministratie & Kledingcommissie
• Technische commissies (senioren, jeugd, mini’s en recreanten)
• Wedstrijdsecretariaat
• Scheidsrechter commissie
11) Financiën:
• Concept begroting 2018/2019
• Contributievoorstel seizoen 2018/2019
12) Rondvraag en sluiting
De notulen van de vorige vergadering d.d. 24 november 2017 kunt u digitaal opvragen door
een email te sturen naar info@vvamstelveen.nl. Ook zullen enkele fysieke exemplaren van de
notulen aanwezig zijn tijdens de vergadering.
Indien u zich verkiesbaar wilt stellen voor een openstaande functie kunt u dat schriftelijk laten
weten door een email te sturen naar bestuur@vvamstelveen.nl. Daarnaast kan ook het bestuur
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een kandidaat voordragen. Alle openstaande functies (bestuurs- en commissiefuncties) staan
op de website vermeld onder ‘Clubinfo > Bestuur & commissies’.
Als u (aanvullende) informatie wilt hebben over een openstaande vacature, kunt u een email
sturen naar info@vvamstelveen.nl.
Conform artikel 9, lid 2 van de statuten, kunnen ook tien gewone leden of ereleden een
kandidaat voor het bestuur voordragen. Deze voordracht dient dan vóór de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden. Voor de functie van Voorzitter
moet de voordracht ten minste zeven dagen vóór de vergadering bij het bestuur worden
ingediend.
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering kan er nog een partijtje gevolleybald
worden. Tevens blijft de bar open.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Volleybalvereniging AMVJ Martinus Amstelveen
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