
Algemene ledenvergadering 
SV Mussel 
d.d. 28 oktober 2022     Verslag jaarvergadering. 
 
 
1. Opening. 

• De voorzitter opent de vergadering om 19.42 uur en heet een ieder welkom. Er zijn dit 
jaar in totaal 25 personen aanwezig op de vergadering.  

 
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 hebben zich 14 
personen afgemeld. 

 
5. Verslag van de ALV 2021. 

• Het verslag is middels mail verstuurd naar alle leden. 
• Het verslag wordt vastgesteld. 

 
6. Algemeen jaarverslag. 

• Het verslag is voorgelezen door onze wedstrijd secretaris aan de leden die aanwezig 
waren tijdens de ledenvergadering. 

 
7. Jaarverslag penningmeester 2021-2022. 

• De penningmeester neemt de balans en de resultatenrekening door.  
• De penningmeester presenteert de cijfers. 
• Er zijn enkele vragen en opmerkingen, die het bestuur beantwoord en toelicht, wat 

betreft de resultatenrekening. 
                 

8. Begroting seizoen 2022-2023. 
• De penningmeester neemt de begroting door.  
• 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. De vergadering verleent de penningmeester decharge. Er 

zijn geen opmerkingen. 
• De voorzitter bedankt  de kascontrole commissie. 
• Er wordt een nieuwe kas commissie samengesteld 

 
 
 
  



10. Vaststellen van de contributie. 
• Het bestuur heeft besloten om de contributie niet te wijzigen.  

Bedragen per 01-01-2023. 
- tot 16 jaar : € 29,25  

  - 16-19 jaar : € 35,00  
  - va.19 jaar : € 43,50 
• De vergadering stemt unaniem in met het voorstel. De contributiebedragen zijn 

daarmee vastgesteld. 
 
11. Bestuurssamenstelling.  

* Aftredend Meeme Wubs en Gerwin Lichtenberg  
* Toetredend Matthijs Fehrmann en Simon Hidding 

• Na 30 jaar bestuurslid neemt Meeme Wubs afscheid, ook zal Gerwin Lichtenberg na 
15 jaar het bestuur verlaten. 

• Voorstel nieuwe leden voor het bestuur zijn Matthijs Fehrmann en Simon Hidding. 
Leden aanwezig bij de vergadering zijn akkoord. 

• Door aftreden Meeme Wubs is de positie voorzitter vacant. Harm Uil neemt de 
functie waar als vicevoorzitter en krijgt de voorzitters hamer overhandigd door 
Meeme Wubs. 

 
12. Rondvraag. 

• Is er een mogelijkheid om te kijken naar pupil van de week, het is jammer dat dit bij 
SV Mussel niet meer gebeurt. Als antwoord geeft het bestuur dat er even gewacht 
wordt hoe het gaat met corona ontwikkelingen.  

• Wordt er nog iets gedaan voor het jubileum. Als antwoord geeft het bestuur dat er 
dingen geregeld moeten worden en afspraken worden gemaakt. Ook zal het op de 
agenda komen staan van het bestuur. 

 
13. Sluiting. 

• Jaap Wind sluit de vergadering om 20.37 uur. 
 
  
 


