Nieuwsbrief november 6

Jaargang: 8, nummer 4

Beste leden, ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers,

Namens het bestuur van Volleybalvereniging AMVJ Martinus Amstelveen, nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 november 2018 om 19:00 uur.
Locatie: Sportkantine Nieuwe Bankrashal, Pandora 3, Amstelveen. De inloop is vanaf 18:45uur.
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 15 november 2018, 19:00uur
1.) Opening en vaststellen agenda
2.) Mededelingen, ingekomen stukken en benoemen stembureau
3.) Notulen vorige ALV d.d. 17 mei 2018
4.) Update van de Secretaris
5.) Aftreden & verkiezing bestuursleden
Zie toelichting
6.) Openstaande overige vacatures
7.) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Naar aanleiding van de AVG welke sinds 25 mei 2018 van kracht is heeft het bestuur een privacyreglement opgesteld.
Met dit privacyreglement voldoet AMVJ Martinus aan de geldende wetgeving. Dit privacyreglement wordt ter kennisge
ving met de leden gedeeld en zal direct na de ALV van 15 november 2018 van kracht zijn. Na de ALV zal het privacyregle
ment ook op de website van AMVJ Martinus gepubliceerd worden. Vragen over het privacyreglement kunnen via de mail
aan het bestuur gesteld worden. Het document is als attachment naast de nieuwsbrief verzonden.

8.) VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
9.) Updates:
Ledenadministratie & Kledingcommissie
Technische commissies
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechter commissie
10.) Financiën:
Goedkeuren Jaarrekening 2017/2018 + verslag Kascontrolecommissie
Begroting 2018/2019

11.) Rondvraag en sluiting

De notulen van de vorige vergadering d.d. 17 mei 2018 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.
Toelichting bij agendapunt 5.
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.
Toelichting bij agendapunt 7.
Naar aanleiding van de AVG welke sinds 25 mei 2018 van kracht is heeft het bestuur een privacyreglement opgesteld. Met dit privacyreglement voldoet AMVJ Martinus aan de geldende wetgeving. Dit privacyreglement wordt
ter kennisgeving met de leden gedeeld en zal direct na de ALV van 15 november 2018 van kracht zijn. Na de ALV zal
het privacyreglement ook op de website van AMVJ Martinus gepubliceerd worden. Vragen over het privacyreglement kunnen via de mail aan het bestuur gesteld worden.
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering kan er nog een partijtje gevolleybald worden. Tevens blijft de
sportkantine open.

On behalf of the board of Volleyball Association AMVJ Martinus Amstelveen, we invite you to the General Members' Meeting on Thursday 15 November 2018 at 19: 00h.
Location: Sports canteen New Bankrashal, Pandora 3, Amstelveen. The walk-in is from 18: 45h.

For the proper functioning of the GMM it is important that you are present. If you are unable to attend, we would
like to hear that. You can unsubscribe in writing by sending an email to info@vvamstelveen.nl

Informatieavond voor de ouders van onze jeugd
Beste Jeugdleden en ouders van jeugdleden,
Donderdag 18 oktober is de ouderavond wegens te weinig belangstelling niet doorgegaan. Uit latere reacties en
gesprekken met ouders blijkt dat er toch nog behoefte is aan een ouderavond. Daarom wordt een nieuwe informatieavond voor de ouders van onze jeugdleden (A, B en C, jongens en meisjes) georganiseerd. De datum hiervoor is donderdag 29 november 2018 van 19:30 tot circa 20:30uur.
Er zal geen specifieke agenda voor deze informatieavond zijn, maar in ieder geval zullen de onderstaande onderwerpen aan bod komen.
* Wat zijn de taken van de jeugdcommissie? Wat zijn de taken van het wedstrijdsecretariaat?
* Wat zijn de taken van de aanvoerster, coach en contactpersoon van een team?
* Wat moet het team doen als het een thuiswedstrijd speelt? En wat bij een uitwedstrijd?
* Invullen en gebruik van het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier).
* Wat moet je doen als een team een toekomstige wedstrijd niet kan spelen?
* Spelregeltoets en Scheidsrechterzaken.
* Uitleg Techniek Klasje.
* …..
Let op!!!
Indien u van plan bent te komen, dan dient u zich aan te melden via het volgende emailadres: info@vvamstelveen.nl
De informatieavond zal in de Nederlandse taal gevoerd worden. Niet-Nederlands sprekende ouders zijn ook van
harte welkom. Zij kunnen hun vragen in het Engels stellen en krijgen daar dan antwoord op.
Met vriendelijke groeten,
Jeugdcommissie AMVJ Martinus

Information evening for parents of our youth,
Dear Youth members and parents of youth members,
On Thursday 18 October, the parents' evening didn’t continue because of too little interest. Later reactions and
conversations with parents show that there is still a need for a “parents” evening. That is why a new information
evening for the parents of our youth members (A, B and C, boys and girls) is organized. The date for this is
Thursday, November 29, 2018 from 7:30 pm to about 8:30 pm.
There will be no specific agenda for this information evening, but in any case the topics below will be discussed.
We want to explain a few things during a meeting. We want to inform all interested parents of Youth
(A, B and C, boys and girls) about various matters:
* How does the team classification process work?
* What are the tasks of the youth committee?
* What are the tasks of the competition secretariat?
* Does each team have a supplier, coach and contact person?
* What should you do if a team can’t play a future match?
* Game rules check and Referee cases.
* Explanation Tecnic class.
* ... ..
Pay attention!!!
If you intend to come, you must register via the following email address: info@vvamstelveen.nl
The information evening will be held in the Dutch language. Non-Dutch speaking parents are also very welcome.
They can ask their questions in English and receive answers to them.
With best regards,
Youth committee AMVJ Martinus

