Beste Flevo Musketier,
Hierbij nodigen wij jou graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De ALV zal gehouden worden op woensdag 10 december 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.
Verhoging inschrijvingskosten
Per 1 juli 2014 brengt de NBB € 5,- kosten in rekening voor het aanmaken van een spelerspas. In
voorgaande jaren was dit altijd gratis en zat in de contributie. De vereniging wordt nu geconfronteerd
met een verhoging van kosten voor nieuwe spelers met € 5,-. Het voorstel is om het inschrijfgeld te
verhogen met € 5,- naar € 15,- om zo deze kosten door te berekenen aan nieuwe spelers.
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in de sport
Sinds 1996 staat Seksuele Intimidatie op de beleidsagenda van de Algemene Vergadering
NOC*NSF. Sindsdien heeft NOC*NSF in samenwerking met de bonden een structuur opgezet om
seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden.
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige
omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om
maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke
maatregelen. Wij willen door het verlangen van een VOG, van iedereen die in zijn functie in aanraking
komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten zien dat we de veiligheid van onze leden serieus
nemen.
De precieze agenda en de onderliggende documenten zullen geleidelijk aan beschikbaar komen 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 Lansbergen (secretaris@flevomusketiers.nl).
Graag zien we jou op 10 december!
Met sportieve groet,
namens het bestuur,
Sylvia Lansbergen
Secretaris Flevo Musketiers

