
 

 

 

Hierbij nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal 

worden in de kantine van RKDSV op 

 

 

DONDERDAG 18 MEI 2017, 21.30u. 

 

 

De agenda voor deze vergadering luidt: 

1. Opening 
Frans heet iedereen van harte welkom 
 

2. Mededelingen 
Verder gaan mededelingen 

 
3. Notulen ALV 17 november 2016 

Staan op de website. 
             goedgekeurd 

 
4. Terugblik seizoen 2016 - 2017, vooruitblik seizoen 2017 - 2018 

Leon geeft een terugblik over het afgelopen seizoen   
Ad geeft toelichting over de indeling en de stand van zaken.Jeugd is klaar. 
Geen voldoende spelers voor een 7e elftal tot op dit moment 
10 nieuwe leden en volgend jaar 6 sen. En 2 damesteams verder 20 jeugdelftallen 
1e wk sept bekerwedstrijden en 23 sept 1e competitie wedstrijd volgens John 1e training 28 
augustus jeugd 
Website team voorgesteld wel zelf aanleveren stukjes komt het zo op de site. 
Activiteiten staat voor komend jaar op de planning wel aanleveren stukjes 
Nieuwe fotograaf gevonden Jos van der Schoot 
Vraag over boekje : gewoon gedrukt exemplaar 

5. Financiën: 

- Indruk van cijfers 2016 – 2017 
Goed jaar en voor volgend jaar ziet het er ook goed uit als de barinkomsten maar 
op peil blijven 
 



- Contributie 
2% erbij zoals afgesproken 
 

6. Clubhuis en bar: 
- Contract Elings   

Wordt nog getekend is zeer positief met terugwerkende kracht tot jan 2017. 
Hertog Jan en Jupiler kratten alleen Jupiler. Tap etc wordt overlegd met Sophie 

- Consumptieprijzen 
€ 35 voor een krat Jupiler applaus van de jeugd verder prijzen blijven gelijk 

- Betaalsysteem 
Jos Comperen heeft bij andere verenigingen gevraagd hoe zij dit doen en komt met 
een kort verslag. Jos maakt een verslag en overlegt waarnaar bestuur besluit neemt 

7. Afscheid Mieke 
Frans staat nog stil bij het afscheid en er wordt een film getoond. Vorig weekend al 
een mooi afscheid gehad. Henk en Mieke in de bloemetjes gezet. 
 
 

8. Rondvraag en sluiting. 

Dave vraagt hoe het met 3 velden gaat op zondag. Corrie geeft uitleg 
Wilco de lagere elftallen zijn met veel man op de training hebben het kleinste veld. 
Nemen we mee met de veldindeling iom Willem Meulenbroeks 
Ad vraagt of veld 4 ontzien kan worden anders beschadigd dit te veel neemt Frans op 
met de gemeente want wij hebben 4 velden echt nodig 
Henk vraagt waar de korfbal is. Zijn niet apart uitgenodigd maar nemen dit voor de 
volgende keer mee. We hebben beide nog een aparte jaarvergadering 
 
Het eerste rondje is van de vereniging 

 
 

Namens het Bestuur van RKDSV, Frans Bruinsma, voorzitter. 


