Algemene ledenvergadering
SV Mussel
d.d. 27 november 2020

Verslag jaarvergadering.

1. Opening.
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet een ieder welkom. Er zijn dit
jaar in totaal 20 personen aanwezig op de vergadering die online via teams gehouden
werd.
2. Vaststellen van de agenda.
 De agenda wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken.
 Er zijn geen stukken binnen gekomen.
4. Mededelingen.
 De secretaris noemt de namen die met kennisgeving afwezig zijn. Er heeft zich 1
persoon afgemeld.
5. Verslag van de ALV 2019.
 Een bestuurslid leest het verslag voor.
 Het verslag wordt vastgesteld.
6. Algemeen jaarverslag.
 Het verslag is middels mail verstuurd naar alle leden.
 Vanuit de vergadering wordt er opgemerkt dat de begeleiding bij het JO9 team niet
klopt. De secretaris zal de mutatie bewerkstelligen.
 Er zijn verder geen opmerkingen zodat dit verslag wordt vastgesteld.
7. Jaarverslag penningmeester 2018-2019.
 De penningmeester neemt de balans en de resultatenrekening door.
 De penningmeester presenteert de cijfers op het scherm via teams.
 Er zijn enkele vragen en opmerkingen, die het bestuur beantwoord en toelicht, wat
betreft de resultatenrekening.
8. Begroting seizoen 2020-2021.
 De penningmeester neemt de begroting door.
 Er wordt een opmerking gemaakt dat wij als club momenteel best gezond zijn
ondanks de corona. We krijgen als club hiervoor een compliment.
 Begroting vastgesteld.
 De voorzitter bedankt de penningmeester voor bewezen diensten.
9. Verslag en benoeming kascontrolecommissie.
● Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter.
● De kas is gecontroleerd door Jan Strockmeijer en Hans Boels. De vergadering verleent
de penningmeester decharge. Er zijn geen opmerkingen.

● Meeme Wubs bedankt de kascontrole commissie
● De nieuwe commissie zal bestaan uit Hans Boels als nummer 1 en Martijn Folkers als
nummer 2
● Nick Uil is reserve.
10. Vaststellen van de contributie.
 Er wordt voorgesteld om de contributie niet te verhogen komend seizoen. De
volgende contributiebedragen( per kwartaal en exclusief waskosten en kledingfonds)
worden, nadat de vergadering geen opmerkingen heeft, voorgesteld per 01-01-2020.
- tot 16 jaar :
€ 28,75
- 16-19 jaar :
€ 34,50
- va.19 jaar :
€ 43,00
 De vergadering stemt unaniem in met het voorstel. De contributiebedragen zijn
daarmee vastgesteld.
11. Rondvraag.
 Bestuur is voornemens om op korte termijn wat plannen op papier te zetten om de
vloer van de kantine te vernieuwen. Hier zijn we onze leden voor nodig en andere
vrijwilligers om dit op een zo goede manier voor elkaar te krijgen. Er is een begroting
voor aangevraagd, dit gaat ongeveer 17 duizend euro kosten. Daarnaast moet er
gekeken worden of de bar ook vernieuwd moet gaan worden, daarnaast willen we
ook de toiletten opknappen. Deze plannen moeten nog uitgetekend worden.
 Abel Boels geeft het bestuur de complimenten hoe deze vergadering heeft plaats
gevonden.
12. Sluiting.
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.34 uur.

