
 
Algemene Ledenvergadering 2020 

VV Papendrecht  een club met historie en toekomst 

 

 

VV Papendrecht 

Opgericht: 1 augustus 1920, Kon. Goedgekeurd: 24 juli 1956. 

Secretariaat: Postbus 100, 3350 AC  Papendrecht. 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op 

maandag 14 december 2020, aanvang 20.00 uur. 

 

AGENDA 

 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Vaststelling agenda. 

3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden 

3 december 2019. 

4. Ingekomen stukken. 

5. Jaarverslag secretaris. * 

6. Verslag Kascontrolecommissie. 

7. Financieel verslag 2019-2020 van de penningmeester. * 

8 Begroting 2020-2021. 

9. Benoeming Kascontrolecommissie. 

10. Bestuursmededelingen 

• Voorstel tot contributieverhoging; * 

• Rookvrije accommodatie per 01-01-2021. 

11. Bestuursverkiezing ** 

• Aftredend is: dhr. E. Schreurs (Secretaris). 

• Herkiesbaar is: dhr. E. Schreurs (Secretaris). 

• Aftredend is: dhr. R. Croese (Bestuurslid Jeugdzaken). 

• Herkiesbaar is: dhr. R. Croese (Bestuurslid Jeugdzaken). 

• Aftredend is: dhr. E. Schuil (Bestuurslid Commerciële zaken en communicatie). 

• Herkiesbaar is: dhr. E. Schuil (Bestuurslid Commerciële zaken en communicatie). 

• Aftredend is: dhr. J. Warner (Bestuurslid Technische zaken). 

• Dhr. J. Warner is niet herkiesbaar. *** 

12. Voorstel terugbrengen aantal bestuursleden tot vijf. *** 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

 

* De bijhorende stukken zijn voor leden vanaf maandag 30 november op te vragen 

door een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar secretaris Edwin Schreurs: 

secretaris@vvpapendrecht.nl. 
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** Kandidaten voor de functie van secretaris, bestuurslid jeugdzaken en  

bestuurslid commerciële zaken en communicatie en kunnen zich tot drie dagen voor 

de vergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat. De kandidaatsstelling moet 

door ten minste drie stemgerechtigde leden zijn ondertekend. 

*** Het bestuur wil het voorstel ter stemming brengen om het aantal bestuursleden 

terug te brengen tot vijf. Dit in het kader van de ingezette koers om te komen tot een 

commissiegestuurde vereniging met een kleiner bestuur. 

Het bestuur vindt dit het moment om het aantal bestuursleden terug brengen tot 

vijf leden. Indien de vergadering hiermee akkoord gaat, zal de vrijkomende functie 

van bestuurslid technische zaken niet ingevuld worden. De technische commissie 

zal het bestuur adviseren op technisch vlak. Alle besluiten op technisch vlak zullen 

te allen tijde worden genomen binnen het bestuur. De voorzitter zal de portefeuille 

technische zaken onder zijn hoede nemen. 

 

Namens het bestuur 

Hans Jonker - voorzitter 


