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Doel

Met de ALV leggen de bestuursleden verantwoording af aan de leden. Het doel van deze
ledenvergadering is dan ook zoveel mogelijk (ouders/verzorgers van) leden te bereiken.

Aanpak
− Twee keer per jaar vindt een ALV plaats, in november en april.
− In de ALV van november wordt de financiële verantwoording afgelegd
over het afgelopen seizoen, naar aanleiding van een kascontrole. Alle
aanwezigen moeten instemmen met deze verantwoording voor deze
definitief is.
− In de ALV van april wordt de begroting van het komende seizoen
besproken. Indien er wijzigingen in de contributie moeten plaatsvinden,
dan wordt dit in deze ALV aangekaart. Alle aanwezigen moeten met deze
begroting en het contributievoorstel kunnen instemmen om hem vast te
stellen.
− Naast het agendapunt voor de financiële ontwikkeling van Wildcats,
worden ook actualiteiten in de ALV besproken.
− De uitnodiging voor de ALV wordt 4 weken voor aanvang in de nieuwsbrief
aangekondigd. In deze uitnodiging staat de agenda en een verzoek om
aan te melden.
− In principe vindt de ALV live plaats. (Ouders van) Leden die niet aanwezig
kunnen zijn, kunnen de ALV online volgen als er restricties gelden op bij
elkaar komen.
Taakverdeling bestuursleden
Voorzitter: agenda opstellen en vergadering leiden
Secretaris: notuleren
Penningmeester: financiële agendapunten
Communicatie-lid: agenda tijdig verspreiden en online vragen bijhouden
Informatie voor spelers/ouders/verzorgers
Beste spelers, ouders/verzorgers,
Graag nodigen wij iedereen uit voor onze volgende Algemene
Ledenvergadering (ALV) op (datum) van (tijd-tijd) uur in de Horstacker in
Nijmegen.
Op het programma staan de volgende onderwerpen.
Najaarsagenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening.
Vaststelling agenda.
Door leden ingediende voorstellen.
Mededelingen.
Vorige notulen en actiepunten.
Naar een veilig sportklimaat.
Financiën:
7.1.
Financiële afsluiting afgelopen seizoen .
7.2.
Kascontrole.
8. Volgens schema aftredende en herkiesbare bestuursleden:
9. 8.1.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.
Voorjaarsagenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststelling agenda
Voorstellen door leden ingediend
Mededelingen
Notulen en actiepunten vorige ALV
Financiën:
6.1.
Begroting volgend seizoen
6.2.
Vaststellen van de contributie volgend seizoen
7. Aftredende en herkiesbare bestuursleden volgens vastgesteld schema:
8. 7.1.
9. Verslagen diverse commissies:
9.1.
Activiteitencommissie
9.2.
Communicatie (website, Facebook, nieuwsbrieven)
9.3.
Ledenadministratie/Wedstrijdsecretariaat
9.4.
Materialencommissie
9.5.
Oud papiercommissie
9.6.
Scheidsrechterscommissie
9.7.
Technische Commissie
10.Rondvraag
11.Sluiting
Wij stellen het zeer op dat je je voor (datum) aanmeldt.
Kun je niet live aanwezig zijn, dan ontvang je bij aanmelding een link om de
vergadering online bij te wonen.
Met vriendelijke groet,
(naam)
Secretaris Wildcats
Overig

