
Notulen Ingelaste ledenvergadering  

 

Datum : 12 september 2016  

 

Aanwezig: 33 personen 
 

1. OPENING 
 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom op deze ingelaste ledenvergadering. Deze vergadering 

staat in het teken van het benoemen van het nieuwe bestuur. 

Het huidige bestuur vindt gezien de vacante functies van voorzitter en secretaris en dat de enige 

zittend blijvende functionaris penningmeester Johan de Jong is, het van belang dat nieuwe 

bestuursleden eerst worden benoemd door de leden voordat ze gaan meedraaien met het huidige 

bestuur. Daarom heeft het bestuur een ingelaste vergadering ingeroepen. 

 

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

Er zijn een aantal berichten van verhindering binnen gekomen, dit zijn: Robert van Veen, Eri van der 

Laken, Jolanda en Gerrit ter Horst, Rob en Karin Verra, Jannie de Jong, Geesje de Jong, Gerrit Jan 

Prakken, Saskia v Zeijst.  

3. MUTATIES BESTUUR 
 
Het bestuur wordt door de leden gekozen en de benoeming geschiedt na kandidaatstelling. De eerste 

kandidaatstelling is uitgeschreven door het bestuur. Het indienen van tegenkandidaten mag, 

conform de statuten, door de leden van de vereniging worden gedaan.  

De kandidaatstelling voorgesteld door het bestuur is overgenomen de leden.  

Voor de kandidaatstelling/stemming van de functie voorzitter zijn 4 blanco stemmen en 1 negatieve 

stem uitgebracht versus 28 positieve stemmen.  

Vastgesteld is:  

 Harold Sikkema in functie van voorzitter is benoemd. 

 Patrick Sakko is benoemd tot algemeen lid van het bestuur. 

 Tamara van Smirren is benoemd tot algemeen lid van het bestuur. 

Gezamenlijk met Johan de Jong (functie penningmeester) vormen zij met z’n 4 personen het bestuur 

van kv. SIOS. 

Roelof treedt met ingang van 12 september af uit de functie van voorzitter. In de 

Najaarsledenvergadering 2016 zijn aftredend en niet herkiesbaar: Roelof de Vries en Gerda van Veen. 

Zij draaien beide mee in het bestuur tot de Najaarsledenvergadering 2016 als algemeen bestuurslid 



voor het verzorgen van de overdracht. Daarnaast zullen Harold Sikkema en Patrick Sakko aftredend 

en niet herkiesbaar zijn in de Najaarsledenvergadering voor de kantinecommissie. 

4. MUTATIES KASCOMMISSIE 
In de Najaarsledenvergadering 2015 zijn Andre Lukkes en Harold Sikkema benoemd in de 

kascommissie en Patrick Sakko als reserve. Gezien beide plaats nemen in het bestuur van de 

vereniging per 12 september ’16 dient de kascommissie voor de kascontrole van de financiële 

stukken van het seizoen 2015-2016 op nieuw te worden samengesteld. 

Andre Lukkes blijft zitting houden. Daarnaast gaat Rudy Mulder de controle van 2015-2016 op zich te 

nemen. Roelof Jan Jager meldt zich aan voor de reservepositie in de kascommissie. 

5.  RONDVRAAG 

Jan Woudstra:  

 Graag een update van het kunstgrasveld. Gerda licht de vorderingen toe. De aanleg vindt dit 

najaar plaats. 

 Introductieboekjes; Jan doet de oproep aan het bestuur om deze te gaan inzetten. 

6. SLUITING 

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht en inbreng en sluit de vergadering. 

 


