	
  

Beste Flevo Musketier,
Hierbij nodigen wij jou graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De ALV zal gehouden worden op vrijdag 22 november van 19.30-21.00 uur in de
multifunctionele ruimte van Sportcomplex De Rietlanden. De ALV is bedoeld voor alle leden alsook
ouders van minderjarige leden.
Tijdens de ALV zal onder andere het volgende besproken gaan worden en we horen graag jou
mening hierover!
Financiële verantwoording, boeteoverzicht en kascontrole (decharge penningmeester)
De Penningmeester zal verslag uitbrengen waar de gelden van vorig seizoen van de vereniging aan
zijn uitgegeven. Denk aan aankoop van materialen, zaalhuren, boetes etc. De kascontrolecommissie
controleert namens de ALV het werk van de Penningmeester en heeft onlangs de financiële gegevens
gecontroleerd. Tijdens de vergadering zal de commissie aangeven of alles klopt en in goede orde is.
Indien dit het geval is, wordt er “decharge gegeven” aan de Penningmeester waarmee de financiële
boeken van vorig seizoen officieel gesloten zijn.
Eredivisie JU16-1/stand van zaken sponsorgelden
Zoals tijdens de ALV van 27 mei 2013 is besproken en akkoord bevonden, is de JU16-1 inmiddels
gestart in de eredivisie. Er zal een toelichting gegeven worden op de inmiddels ontvangen
sponsorgelden. Ook de lopende projecten en de bijbehorende prognosebedragen zullen aan de orde
komen.
Vacatures
Robin Schardijn heeft onlangs zijn functie als voorzitter sponsorcommissie neergelegd. Dit betekent
dat het bestuur nog maar uit 4 personen bestaat terwijl er 7 functies te bemannen zijn.
De openstaande functies zijn:
- Voorzitter;
- Voorzitter Technische Commissie;
- Daarnaast zoeken we nog iemand voor de sponsorcommissie om de sponsorzaken te coördineren.
We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk op te pakken, maar het is overbodig om te
melden dat we, om alle zaken soepel te laten verlopen, met spoed enthousiaste personen nodig
hebben.
De precieze agenda en de onderliggende documenten zullen geleidelijk aan beschikbaar zijn op de
website (www.flevomusketiers.nl).
Natuurlijk hopen we op een grote opkomst. Mocht je vragen hebben of kan je helaas niet aanwezig
zijn, laat dit dan even weten aan Sylvia Eissens (secretaris@flevomusketiers.nl).
Graag zien we jou op 22 november!
Met sportieve groet,
namens het bestuur,
Sylvia Eissens
Secretaris Flevo Musketiers

