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Beste leden van AMVJ Martinus,
Graag vragen wij u bijzondere aandacht voor de Algemene Ledervergadering op donderdag 17 mei a.s.
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:


Ballen inleveren



Laatste trainingen van dit seizoen



Lidmaatschap tijdig opzeggen

Agenda Algemene Ledenvergadering 17 mei 2018
Beste leden, ereleden en leden van verdienste,
Bij deze treffen jullie de agenda voor de Algemene Ledenvergadering aan van donderdag 17 mei 2018.
De trainingen van 17:30 tot 19:15uur gaan gewoon door.
De ALV vindt plaats tijdens de trainingen van 19:15 tot ca. 20:45uur.
De teams die dan normaliter trainen, D1, D3, MA2 en MB2 kunnen in overleg met hun trainer besluiten of
ze gaan trainen óf naar de ALV gaan.
Na de ALV, zo rond 20:45uur, zijn er 4 velden beschikbaar voor volleybal.
De bedoeling is om dan met alle senioren teams (Recreanten, D1 t/m D3 én H1 t/m H3) een mixtoernooitje
te spelen.
Indien een senioren team toch separaat wil trainen van 21:00 tot 22:45uur, geef dat dan vóór 17 mei door
aan info@vvamstelveen.nl zodat er daar dan een veld voor 'gereserveerd' kan worden.

Thursday, may 17th, the General Meeting of Members will take place. Address: Sportscafé Nieuwe Bankrashal, Pandora 3, Amstelveen. Starting time: 7:15 pm. Doors will open at 7:00 pm!
When the General Meeting of Members has finished, there’s opportunity to play several games of mixed
volleyball and/or to join the sportsbar.
Mark this date on your calendar!

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
19:00uur.
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) Opening en vaststellen agenda
2) Mededelingen, ingekomen stukken en benoemen stembureau
3) Notulen vorige ALV d.d. 24 november 2017
4) Update van de Vice-Voorzitter
5) 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 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

Inleveren ballentassen
Het competitieseizoen 2017/2018 is (bijna) al weer afgelopen. Alle teams hebben hun laatste reguliere
wedstrijd gespeeld. Slechts een enkel team zal daarna nog een P/D wedstrijd spelen. Dat betekent dat de
ballentassen ingeleverd moeten worden! Het verzoek is dan ook om de tas met ballen in te leveren bij de
materiaalcommissaris of anders bij je train(st)er. Alvast bedankt voor de medewerking.
Jerry van Duivenbooden, Materiaalcommissaris AMVJ Martinus

Laatste trainingen van dit seizoen

De laatste trainingen van dit seizoen zullen plaatsvinden in de
week van maandag 28 mei t\m vrijdag 1 juni.

Tijdig opzeggen van lidmaatschap AMVJ Martinus
Nu het einde van de competitie nadert is het belangrijk om even aandacht te vragen voor het tijdig opzeggen van je lidmaatschap. Mocht je besluiten om volgend seizoen niet meer te willen volleyballen bij
AMVJ Martinus dan moet je vóór 1 juli je lidmaatschap opzeggen. Dit kan alleen schriftelijk!
Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet één van je ouders schriftelijk opzeggen. Opzeggen kan door een mail
te sturen naar
ledenadministratie@vvamstelveen.nl

