Agenda ALV 2021-2022
Dinsdag 1 februari 2022 om 19.45 uur

Helaas waren een ALV in december 2021 en januari 2022 niet mogelijk. We mikken nu op 1 februari
2022. In principe is dit bij KVVA zelf, in de kantine. Gezien de COVID-19 maatregelen kan het ook zijn
dat de vergadering ook online te volgen is – en dat alleen het bestuur zelf vanuit de kantine vergadert.
Opgeven via: secretaris@kvva.nl
Vergaderstukken (bijlagen 1, 2 en 3 – zie agenda) worden dan verzonden.
Extra vergaderpunten? Mail deze aan secretaris@kvva.nl
Agenda
1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 definitief vaststellen notulen ALV 16/12/2020 (bijlage 1)
 vaststellen speciale notulen ALV mei 2021 (bijlage 2)
2. jaarverslag van het bestuur (door voorzitter);
3. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2020 – 2021 (door penningmeester/ voorzitter);
(bijlage wordt ter plekke uitgereikt)
4. verslag van de kascommissie (door Ronald van Westerlaak);
5. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende
toelichting;
 vaststelling van de contributies; (penningmeester)
mogelijk verplaatst naar speciale ALV april/ mei 2022
 vaststelling van de begroting; (penningmeester)
mogelijk verplaatst naar speciale ALV april/ mei 2022
6. benoeming bestuursleden + vaststelling ‘momenten’ van aftreden huidige bestuursleden;
Het bestuur zou graag een nieuw bestuurslid toevoegen. Mogelijke kandidaten melden bij
voorzitter@kvva.nl
7. benoeming commissieleden;
De diverse commissie worden langsgelopen, ook wat er speelt en hoe deze in het grotere geheel
passen.
- Kantinecommissie
- Accommodatiecommissie
 Ruimte om te investeren? Een toelichting van mogelijke plannen.
- Sponsorcommissie
- Jeugdcommissie
- (Seniorencommissie)
 Voor deze commissie zijn personen nodig: gaat om contactpersoon zijn als het
gaat om seniorenvoetbal van niet-selectie elftallen.
- Activiteitencommissie
- Commissie strategie en beleid
- Evenementencommissie
8. VCP
Vanuit de vertrouwenscontactpersonen wordt aangegeven of er incidenten zijn geweest. Verder
zijn er twee extra leden nodig om mee te denken om het beleid veilig sportklimaat verder te

vertalen naar de club. O.a. in verband met verplichting VOG in geval van werken met kinderen,
maar mogelijk ook voor alle vrijwilligers.
9. bespreken KVVA en toekomst
(voor zover niet aan de orde gekomen bij 7 – met als aandachtspunt ‘vrijwilligers’)
Voorstel:
In de volgende vergadering wordt voorstel gedaan over verplichte extra contributie in geval van
niet verrichten vrijwilligerswerk (waarmee leden die wel vrijwilligerswerk verrichten relatief minder
contributie betalen). Dit model wordt bijvoorbeeld bij VV Hooglanderveen ook toegepast.
Een werkgroep zou dit kunnen onderzoeken.
10. Statuten – voorstel secretaris (bijlage 3)
Aantal toevoegingen waarover te stemmen. O.a. over leasen.
11. rondvraag.

