
Kloosterzande, 18 november 2021.

VOETBALVERENIGING HONTENISSE
Hierbij nodigen wij de leden, donateurs en vrijwilligers uit tot het bijwonen van de ALGEMENE VERGADERING.

Deze zal worden gehouden op woensdag 8 december 2021, in de kantine van VV Hontenisse.
Aanvang: 19:30 uur. Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Indien de covid maatregelen op 8 december het niet toelaten om fysiek te vergaderen zal de vergadering
plaatsvinden via Teams. Hiervoor zal tijdig een link worden toegezonden.

AGENDA:
1.  Opening door de Interim-voorzitter.
2.  Vaststellen notulen vorige vergadering.
3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
4.  Jaarverslag secretaris
5.  Jaarverslag jeugdvoetbal
6.  Financieel jaarverslag van de penningmeester met het verslag van de kascommissie.
7.  Vaststellen van de begroting.
8.  Verkiezing van de voorzitter

Het bestuur stelt Jacqo Neve kandidaat als voorzitter.
9.  Verkiezing bestuursleden.

Aftredend zijn Antoine de Kever, Marco van Meele en Peter van Dijk. Zij stellen zich allen herkiesbaar.
Het indienen van andere kandidaten voor de functie van bestuurslid kan schriftelijk geschieden tot 5 dagen
voor aanvang van de vergadering. Dit met tenminste 5 handtekeningen van leden.

10. Verkiezing kascommissie.
De huidige kascommissie bestaat uit Harold Ruben, Ronald de Bakker en Wies van Kerckhoven. Aftredend
is Harold Ruben

11. Voorstel statutenwijziging.
12. Voorstel vaststellen huishoudelijk reglement.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Toelichting waarom statutenwijziging wordt voorgesteld:
Omdat de huidige statuten dateren van 1979 is het goed om deze te moderniseren. Daarbij hebben we de
modelstatuten van de KNVB als uitgangspunt genomen. Bovendien is op 1 juli 2021 de nieuwe Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden en wordt verenigingen geadviseerd bij de eerstvolgende
statutenwijziging de wijzigingen mee te nemen die deze wet voorschrijft. De statuten zijn reeds voorgelegd bij
de KNVB en goedgekeurd. De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement zijn te vinden op de website van
VV Hontenisse via de voorgaande links. Ook liggen ze ter inzage in de kantine van VV Hontenisse.

Om de statuten te kunnen wijzigen moeten 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Indien niet 2/3
van de leden aanwezig is, zullen we op woensdag 15 december nog een ledenvergadering organiseren
waarbij niet 2/3 van de leden aanwezig moeten zijn om de statuten vast te stellen.

Het verslag van de vorige ledenvergadering is te lezen via de website van onze VV via deze link.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van V.V. Hontenisse

Jordy Alvarez Morcus
Secretaris


