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U I T N O D I G I N G 
 
Het bestuur van Sportclub Gestel`18 heeft hierbij het genoegen haar leden uit te nodigen voor het bijwonen van 

de  Algemene leden Vergadering (digitaal) op maandag 12 april aanvang 19.30 uur. 

 

A G E N D A: 

 

1. Opening. 

Algemene terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik naar komend seizoen. 

 

2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 16 december 2019. 

 

3. Financiën: 

a. Financieel verslag seizoen 2019/2020. 

b. Verslag kascommissie seizoen 2019/2020. 

c. Vaststellen begroting 2021/2022. 

d. Vaststellen aangepaste contributie voor senioren 2021/2022. 

e. Benoeming kascommissie 2021/2022. 

 

Pauze 

 

4. Korte terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik naar komend seizoen: 

a. Voetbalzaken. 

b. Accommodatie. 

c. Jeugdafdeling. 

d. Vrijwilligersbeleid. 

 

5. Bestuursverkiezing 

a. Aftredend en herkiesbaar zijn: 

Dirk de Bruin (bestuurslid jeugdzaken) en Jan Livius (secretaris). 

b. Vacature Bestuurslid: 

Sjaak Thijssen heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid 

 

Tevens staat de mogelijkheid open tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van onze vereniging. 

Voor informatie over de daaraan verbonden procedure zie de toelichting onder de agenda. 

 

6. Rondvraag. 

 

7. Sluiting door de voorzitter. 

 

 

 

Namens Bestuur. SCG’18 

Jan Livius,  

Secretaris 

 

Sint-Michielsgestel, maart 2021. 
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Toelichting agendapunt 5, Bestuursverkiezing 

 

In artikel 9, lid 1 en 2 van de Statuten van SCG’18 is opgenomen dat bestuursleden kandidaat worden gesteld 

door het bestuur of door ten minste tien leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende 

voordracht. 

Gelet op agendapunt 5a, doet het bestuur een voorstel aan de ALV. 

 

In artikel 13.3 van het Huishoudelijk Reglement van SCG’18 staat de werkwijze vermeld. Een kandidaatstelling 

door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten 

minste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de 

desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.  

 

 

P.S. De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering zijn toegevoegd bij deze agenda. 
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