Flevo Musketiers
Bijzondere Leden Vergadering
Agenda woensdag 23 juni 2021
Locatie: online en Rietlanden
Aanvang 20.00 uur

1. Opening, mededelingen
13 aanwezigen/leden buiten bestuur om, zie deelnemerslijst, en Fatima Koning online.
Deelnemers:
Willeke Schiphorst
Ruben Kaper
Marijn Eisink
Menno van Eijk
Ajdin Keric
Ilse Maas
Mandy Versteege
Lisa Groeneweg
Pim Algera
Mattijs Vos
Rob Groeneweg
Linda Visser
Hans Gommers
Jeroen Kremers
Anja Jongejan
Jefferson Fiolet
Arjan Kort
Johan Boekhoven
Ook de voorzitter Conny van Solt is aanwezig en opent de vergadering.
Deze vergadering is ingelast, aangezien bij de vorige vergadering geen kandidaten voor de
vacatures van het bestuur zijn opgestaan. Hierdoor zouden de overgebleven
bestuursleden stoppen met hun vrijwilligerswerk. Nu er geïnteresseerden zijn, bekijken we of we
nieuwe bestuursleden kunnen kiezen.
De huidige bestuursleden stellen zich voor.
2. Bestuurszaken
a. Verkiezing nieuw dagelijks bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Kandidaten/geïnteresseerden voor de functie van bestuurslid:
Fatima Koning; moeder van Lamisse, bestuurder in vastgoed, helpt graag en stelt zich
beschikbaar voor het bestuur. Voorkeur voor voorzitterschap.
Marijn Eisink: vader van Mike, U12, commerciële en medisch technische achtergrond,
commitment waarmaken, stelt zich kandidaat voor de bestuursfunctie. Geen voorkeur
voor secretaris, wel voorzitterschap.
Ajdin Keric, oud BCL-lid, commerciële en cijfermatige achtergrond, broer van Medin,
U16, stelt zich kandidaat. Voorkeur voor Penningmeester.
Corine Hijmissen; kan vanavond niet aanwezig zijn, moeder van Lauri, onderwijzeres,
kandidaat voor de bestuursfunctie.
-

Hans van Waveren (t.b.v. sponsoring); kan niet aanwezig zijn. Vader van Rick,
ervaring in grote lijnen binnen bedrijven, kandidaat voor afgebakende taak in het
kader van sponsoring.

Voorstel 1:
Instemming nieuwe bestuursleden:
De vergadering stemt in en heeft geen bezwaren tegen de aanstelling van de nieuwe
bestuursleden. De bestuursleden zullen in een volgende vergadering de taken onderling
verdelen.
Goede overdracht is noodzakelijk en zal plaatsvinden.
b. Indien van toepassing Ontbinding Flevo Musketiers: niet meer van toepassing.

3. Financiën
Afsluiting seizoen 2019-2020; kascontrole
Lisa Groeneweg geeft namens de kascommissie (bestaande uit Lisa Groeneweg en
Sami Gommers) aan dat er geen bijzonderheden te melden zijn en dat het er goed uit zag en
verleent decharge over het seizoen 2019-2020.

4. Wat verder ter tafel komt
5. Rondvraag
De oude bestuursleden worden bedankt voor hun werkzaamheden en de blijdschap en
opluchting wordt uitgesproken dat nieuwe bestuursleden zijn opgestaan.
Rob maakt gebruik van de gelegenheid en roept de aanwezigen op om coach te worden
U12-2 en U16-2 of rond te vragen.

6. Sluiting
Conny sluit de vergadering om 20.38 uur.

voor

