Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de C. V. V. Oranje Nassau te
houden op 24 september 2014 in de kantine van de vereniging.
Aanvang 19.30 uur.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag van de ALV gehouden op 19 februari 2014.
4. Bestuursverkiezingen.
a. Aftredend Frank van Huis.
b. Verkiezing Geert Jan Hovingh tot bestuurslid (portefeuille jeugdzaken)
c. Vacatures:
- Vicevoorzitter.
- Bestuurslid voetbaltechnische zaken mannen.
- Bestuurslid voetbaltechnische zaken vrouwen.
- Bestuurslid sponsorzaken.
- Bestuurslid kadervorming.
Volgens de Statuten moet het bestuur bestaan uit minimaal 5 leden.
Momenteel telt het bestuur slechts 4 leden t.w.: Jan Buitenhuis (interim
voorzitter), Kor Mollema (interim bestuurslid algemene zaken), Jorike Olde
Loohuis (secretaris) en Joost Kok (bestuurslid financiële zaken).
Tegenkandidaten voor de benoeming van Geert Jan Hovingh kunnen zich
melden bij de voorzitter. Hetzelfde geldt voor kandidaten voor de bestaande
vacatures.
5. Contributievaststelling voor het seizoen 2014/2015.
Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten. Het bestuur wordt
echter geconfronteerd met toenemende kostenstijgingen en afnemende
inkomsten uit sponsoring. Een belangrijke factor hierbij was recent de
voorgestelde verhoging van de huren voor de velden en zalen oplopen tot 27%
voor jeugdleden. Deze verhoging is onder druk van de verenigingen vooralsnog
ingetrokken. Verdere substantiële verhoging van deze kosten lijkt echter er aan
te komen. De leden dienen mede om deze reden rekening te houden met
stijgende contributiehoogtes in de komende jaren.
6. Begroting seizoen 2014/2015.
De begroting zal in de vergadering worden gepresenteerd en toegelicht.
7. Voorgenomen wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
De voorgestelde Statuten en het voorgestelde reglement zullen worden
gepubliceerd op de website.
In de huidige statuten is omtrent statutenwijziging het volgende opgenomen:
Artikel 26:

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen
bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging
tenminste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd /
of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van
de stemgerechtigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien geen
twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of stemgerechtigde leden, een
besluit kan worden genomen. Mits met meerderheid van tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op een
algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
5. Een statutenwijziging treedt in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van de genomen
wijziging wordt mededeling gedaan in het clubblad. Iedere bestuurder
afzonderlijk is tot het verlijden van de akte bevoegd.
Artikel 20: Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Toegang tot de algemene vergadering hebben:
a. Gewone leden (artikel 5: voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar 16
jaar)
b. Ereleden
c. Leden van verdienste
d. De vertegenwoordiger van en jeugdlid

e. Donateurs
f. Hiertoe uitgenodigde leden van het bestuur en commissies van de KNVB en
zijn districten
Uitsluitend de onder a, b, c, en d genoemden zijn stemgerechtigd.
Omdat niet waarschijnlijk is dat twee/derde van de stemgerechtigde leden
aanwezig zullen zijn op de vergadering van 24 september 2014 zal de
benodigde 2de vergadering worden gehouden op 8 oktober 2014 om 19.30u.
Voor deze vergadering staat alleen de voorgestelde wijziging van de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement op de agenda. Deze vermelding is tevens de
formele oproep voor de eventuele vergadering te houden op 8 oktober a.s.
8. Actuele zaken.
Voor zover relevant zal per geleding van de vereniging melding worden
gemaakt van actuele zaken.
9. Jubilarissen en eventuele benoemingen van ereleden en/of leden van
verdienste.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

