
CKV Excelsior

Agenda algemene ledenvergadering
12 april 2021 | 20:00 uur

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen van het bestuur
a. Indeling sportpark Biesland

4. Ingekomen stukken

5. Goedkeuring notulen jaarvergadering 30 juni 2020
(schriftelijk op te vragen bij de secretaris)

6. Jaarverslagen 2020:
a. Secretaris
b. Commissie senioren
c. Commissie junioren/jeugd
d. Evenementen
e. Scheidsrechters
f. Communicatie en PR

(schriftelijk op te vragen bij de secretaris)



7. Beleidsverantwoording 2020
a. Onderhoud
b. Technische zaken
c. PR
d. Sponsoring
e. Jubileum

8. Financieel jaaroverzicht en rapport kascommissie
a. Voorstel tot restitutie contributie (zie Toelichting 1)
b. Voorstel tot aanschaf zonnepanelen (zie Toelichting 1)

(overzicht en rapport schriftelijk op te vragen bij secretaris)

9. Uitreiking jaartrofee

10. Bestuursverkiezing
(Zie Toelichting 2)

11. Bestuursplannen 2021
a. Technische zaken
b. Onderhoudsplan
c. Jubileum

12. Begroting 2021
a. Overzicht (op te vragen bij de secretaris)
b. Contributies (zie Toelichting 3)
c. Besteding batig saldo (zie Toelichting 4)

13. Verkiezing kascommissie
a. Frido Kuijper
b. Rob Muller
c. Lars Nieuwerf

14. Rondvraag

15. Sluiting



Toelichting 1: Voorstellen bij financieel jaarverslag

De volgende voorstellen zijn reeds opgenomen in het financieel jaarverslag
van 2020.

Het bestuur stelt voor om:
● Eenmalig € 20 aan betaalde contributie teruggeven aan alle spelende

junior- en seniorleden die ook contributie betalen als respectievelijk
spelende junior- en seniorlid. Dit omdat de kosten van de competitie
voor deze leeftijdscategorieen lager uit zijn gevallen dan begroot.
Als een lid af wilt zien hiervan kan hij/zij tot 21 april dat aangeven per
mail: penningmeester@ckv-excelsior.nl

● Zonnepanelen aan te schaffen voor een bedrag van € 5.315 (bedrag is
na aftrek van subsidies en 70% BTW). De zonnepanelen komen te
liggen op de kleedkamers van het clubhuis.

mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl


Toelichting 2: bestuursverkiezing

Op de jaarvergadering kiest de ledenvergadering het bestuur voor het
komende jaar. Alle bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar.

De aftredende bestuursleden zijn:
Voorzitter: Leen van den Hooff
Secretaris: Erik van der Kramer
Penningmeester: Erik de Koning
Bestuurslid Technische Zaken: Nelleke Kamps
Algemeen bestuurslid: Nicole Buis
Algemeen bestuurslid: Micke Vrolijk
Algemeen bestuurslid Job van den Berg

Het huidige bestuur stelt de volgende personen kandidaat:

Voorzitter: Leen van den Hooff
Secretaris: Erik van der Kramer
Penningmeester: Erik de Koning
Bestuurslid Technische Zaken: Nelleke Kamps
Algemeen bestuurslid: Nicole Buis
Algemeen bestuurslid: Micke Vrolijk
Algemeen bestuurslid: Job van den Berg



Toelichting 3: contributies 2021

Het bestuur wilt de contributies in 2021 hetzelfde houden zoals ze waren in
2020. Hieronder het overzicht van de contributies voor 2021.



Toelichting 4: besteding batig saldo

In 2020 is er een batig saldo van € 1.213 euro. Het bestuur stelt voor om dit
bedrag toe te voegen aan het kapitaal van de vereniging.


