Korfbalvereniging S.I.O.S.
Wolvega
Opgericht 11 juni 1945

Het bestuur van de korfbalvereniging SIOS nodigt haar ereleden, leden van
verdienste, dragers van het speldje van verdienste, seniorleden, juniorleden,
overige leden, commissieleden, ouders van jeugdleden en belangstellenden uit
tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 23 november 2021
Vooralsnog zijn wij voornemens om de vergadering in ’t Korfien te houden, met inachtneming van de
coronamaatregelen waaronder controle op de QR code. Mocht er aanleiding toe zijn dit te wijzigen
naar bv een digitale vergadering neemt het bestuur neemt hierin een besluit in het weekend van
13/14 november. U wordt daarvan via het weekbericht en social-media op de hoogte gebracht.

Aanvang om 20.00 uur
Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met in achtneming van art.30 e.v. van de
statuten.

VOORLOPIGE AGENDA
1.

OPENING

2.

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3.

VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING d.d. 01-12-2020
VASTSTELLEN JAARVERSLAGEN van:

Bestuur

Supporterscommissie

Technische commissie

Activiteitencommissie

Commerciële commissie

PR & Communicatiecommissie

Kantinecommissie

Werkgroep Beheer Accommodatie

De onder punt 3 genoemde stukken worden aan u verstrekt via het nieuwsbericht en/of via email.
4.

BEHANDELING VAN FINANCIËLE ZAKEN
a.
Rekening en Verantwoording 2020-2021
b.
Gewijzigde Begroting 2021-2022
c.
Balans per 31-07-2021
d.
Financieel overzicht Supporterscommissie 2020-2021
e.
Verslag Kascommissie
f.
Indexering van contributie
De onder a t/m d genoemde financiële stukken en de daarbij behorende toelichtingen zullen 24 uur voor de vergadering via de
email worden verstrekt.

5.

BENOEMING KASCOMMISIE

6.

MUTATIES COMMISSIES EN BESTUUR
Bestuur: aftredend en niet herkiesbaar Patrick Sakko, voorgesteld wordt om Saskia van der Meer te benoemen tot lid.
Activiteiten Commissie: aftredend en niet herkiesbaar Karin Verra, voorgesteld wordt om Fokje Koopmans te benoemen tot lid..
Kantine Commissie: voorgesteld wordt om Richard Scheenstra en Jort Hemmes te benoemen tot lid.
Supporterscommissie : aftredend en niet herkiesbaar Albert Holtrop.

7.

LOTING AFLOSSING LENINGEN KUNSTGRASVELD

8.

RONDVRAAG

9.

SLUITING

NAMENS HET BESTUUR

Indien u verhinderd bent kunt u dit doorgeven via secretaris@sios.nl of bij Patrick Sakko, 06 13 05 13 30 vóór maandag 22 november 2021 .

