Beste Flevo Musketier,
Hierbij nodigen wij jou graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De ALV wordt gehouden voorafgaand aan het Eindeseizoenstoernooi op zondag 2 juli om 11 uur in de
multifunctionele ruimte van Sportcomplex De Rietlanden.
De ALV is bedoeld voor alle leden alsook ouders/verzorgers van minderjarige leden. Het is een belangrijke ALV.
Door het vertrek van drie bestuursleden, komen er binnen het bestuur drie extra functies vrij. Het is
noodzakelijk dat deze drie functies en de al langer openstaande functie van wedstrijdsecretaris, op hele korte
termijn ingevuld worden. Mochten deze functies niet ingevuld worden dan komen de bijbehorende taken bij
te weinig mensen te liggen waardoor deze personen het niet zien zitten om met zo’n kleine club mensen de
vereniging draaiende te houden. Hierbij doet het bestuur dan ook een dringende oproep om ouders te vragen
zich bij affiniteit met één van de functies aan te melden of eventueel eerst meer informatie te vragen bij een
van de bestuursleden.
Mochten de functies niet voor of tijdens de ALV vervuld kunnen worden, dan kondigt het bestuur hierbij alvast
een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) aan, die dan wordt gehouden op woensdag 12 juli. Tijdens die BLV
wordt besloten over continuering of ontbinding van de vereniging.
Tijdens de ALV zal onder andere het volgende besproken gaan worden en we horen graag jouw mening
hierover!
Voorstel 1 - Verkiezing Penningmeester
Anja Jongejan heeft zich beschikbaar gesteld om de komende periode penningmeester van de vereniging te
worden. Anja is in een eerder bestuur ook al penningmeester van Flevo Musketiers geweest en is dus bekend
met deze functie.
Voorstel 2 – Herbenoeming Voorzitter, Voorzitter van Technische Commissie en Algemeen bestuurslid
Linda Visser (voorzitter technische commissie), Edwin Roethof (algemeen bestuurslid) en Conny van Solt
(voorzitter) zijn momenteel onderdeel van het bestuur en zijn bereid hun functie in de komende periode voort
te zetten.
Voorstel 3 – Verkiezing Secretaris
De functie van secretaris is vacant voor de komende periode; we zijn dus met spoed op zoek naar iemand.
De secretaris is verantwoordelijk voor de coördinatie en verwerking van post, centraal gerichte email en
andere administratieve werkzaamheden ten behoeve van het bestuur.
Voorstel 4 – Verkiezing wedstrijdsecretaris
De functie van wedstrijdsecretaris is vacant voor de komende periode; we zijn dus met spoed op zoek naar
iemand.
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het coördineren van alle wedstrijdgerelateerde taken met als
doel het zo goed mogelijk laten verlopen van alle geplande wedstrijden in samenwerking met de
wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie bestaat momenteel uit Marc Laan en Joris van Solt.
Voorstel 5 - Contributievaststelling
Het bestuur wil de contributie hetzelfde houden als afgelopen seizoen.
Naast de verschillende bestuursfuncties zijn we onder andere ook op zoek naar

- iemand die verantwoordelijk is voor onze materialen (materialenman/vrouw)
- iemand die de ledenadministratie wil bijhouden
- iemand die verantwoordlijk is voor onze merchandise
- iemand voor public relations en communicatie
- iemand voor sponsorzaken
Natuurlijk hopen we op een grote opkomst zodat we een constructieve ALV kunnen houden waarbij we de
toekomst van de vereniging kunnen waarborgen. Mocht je vragen hebben of kan je helaas niet aanwezig zijn,
laat dit dan even weten via bestuur@flevomusketiers.nl.
Graag zien we jou op de ALV!
Met sportieve groet,
namens het bestuur,
Conny van Solt
Voorzitter Flevo Musketiers

