Agenda ledenvergadering 19 juni 2019

1. Opening en vaststelling agenda
2. Financiën



Toelichting financiën door Keita
Verlening decharge aan penningmeester door ledenvergadering

3. Verkiezing bestuur en toedelen overige taken





informerend
besluit

besluit

Voorzitter, secretaris, penningmeester en controlerend penningmeester
Teammanagers
Trainers en coaches
Overige functies

4. Senioren





Terugblik 2018-2019
Ledenbestand
o Vertrekkende leden
o Doorstroom junioren
o Hoe om te gaan met een wachtlijst enerzijds en een relatief groot
aantal minder actieve, betalende leden?
o Wachtlijst – wie van de wachtlijst wordt nu lid?
Vooruitblik 2019-2020
o Trainingen en ijstijd
o Deelname competitie – de Biercup

informerend
informerend
informerend
oriënterend
besluit
oriënterend
oriënterend

5. Junioren




Terugblik 2018-2019
Ledenbestand
o Vertrekkende leden
o Wachtlijst – wie van de wachtlijst wordt nu lid?
Vooruitblik 2019-2020
o Trainingen en ijstijd
o Wedstrijden, deelname competitie?

6. Vaststelling contributie

informerend
informerend
besluit
oriënterend
oriënterend

besluit

7. Reglement


Wijzigingen kunnen door de leden worden voorgesteld

8. Rondvraag

besluit

Toelichting
3. Verkiezing bestuur en toedelen overige taken
Kees stopt in ieder geval als secretaris. Het kan dat nog meer taken vrij komen.
De vraag aan alle leden is daarom: als je interesse hebt in een functie in het bestuur, meld je dan
aan. Dat kan overigens ook tijdens de vergadering.

4. Senioren
Er is veel interesse om bij Team Joe Bar te komen spelen. We hebben enerzijds een wachtlijst,
anderzijds veel leden die niet vaak aanwezig zijn. Hoe gaan we hiermee om?

5. Junioren
Er is weer veel interesse om bij de junioren te gaan spelen. Het team draait lekker en er is
voldoende ondersteuning door vrijwilligers. De vraag is hoe we dit ook volgend seizoen door
kunnen zetten.

6. Vaststelling contributie
Er komt een voorstel in de vergadering of er wordt aan een aantal leden de volmacht gegeven om
de contributie te berekenen en vast te stellen.

7. Reglement
De actuele versie van het reglement staat op onze website. Je vindt hem hier.

