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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. dinsdag 12 november 2019
Aanvang: 20.00 uur

Graag nodigt het bestuur van Sportvereniging VIOS haar leden uit voor de
Algemene Leden Vergadering.

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Samenstelling bestuur (zie bijlage).
a. Aftreden voorzitter
b. Verkiezing nieuwe voorzitter
c. Indien door voorgaande twee stappen nodig: verkiezen
nieuwe penningmeester

3.

Algemene zaken
a. Mededelingen
b. Jubilerende leden
c. Beachhandbal, aanbod ‘beachsports Leudal’ op velden in Horn

4.

Begroting
a. Vanuit realisatie 2018-2019 naar vaststellen begroting 20192020
b. Onderliggende gegevens
c. Contributie vaststellen 2020-2021
(relevante stukken liggen vanaf een half uur voor aanvang van
de vergadering ter inzage)

5.

Rondvraag en sluiting
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Bijlage bij punt 02:
Aan: de leden van SV Vios
Betreft: aftreden voorzitter
Beste leden,
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SV Vios is een bloeiende club in de kern Heythuysen, met ook de nodige
leden van buiten deze kern. Tegen de stroom in houden we al lange tijd
ons ledenaantal op peil en zien we al meerdere jaren een forse aanwas bij
de jongste jeugd.
Waar iedere club de nodige uitdagingen kent, geldt dit uiteraard ook voor
onze club. Denk hierbij met name aan het vinden van voldoende kader,
maar ook het betrokken krijgen en houden van de leden bij de club. Dit
vraagt om een bestuur met voldoende slagkracht en betrokkenheid bij de
club als geheel. Daar begint voor ondergetekende de schoen te wringen. Ik
merk dat ik reeds langere tijd wel ‘op de boel kan passen’ en de echt
noodzakelijke ontwikkelingen lopende kan houden, maar de
beschikbaarheid om de club op alle gewenste plekken te
vertegenwoordigen en aanwezig te zijn op alle momenten die er toe doen
lukt niet. Dit in verband met werk en verplichtingen bij andere
verenigingen en stichtingen.
Dit heeft mij doen besluiten om SV Vios een voorzitter te gunnen die hier
wel voldoende invulling aan kan geven en daarmee het zichtbare
boegbeeld van deze mooie club kan zijn. Daarom heb ik besloten mijn plek
ter beschikking te stellen. Dit overigens zonder mijn inzet binnen de club
op andere fronten te stoppen, bijvoorbeeld voor ons Pinkstertoernooi.
Tijdens de ledenvergadering zal ik daarom aftreden als voorzitter, waarna
we zullen stemmen om te komen tot een nieuwe voorzitter. Dit zal ik als
‘interim-voorzitter’ uitvoeren.
Vanuit het huidige bestuur heeft onze penningmeester, Maan Hermans, de
ambitie uitgesproken voorzitter te worden. Uiteraard roepen wij ook
andere leden op zich kandidaat te stellen. Dit kan door uiterlijk 12-11-2019
/ 12.00 uur een mail te sturen aan voorzitter@svvios.nl of het is mogelijk
tot aan de aanvang van de ledenvergadering door tenminste tien leden
iemand kandidaat te stellen. Ter vergadering zullen kandidaten de ruimte
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krijgen om aan de aanwezige leden een toelichting te geven op hun
kandidaatstelling waarna tot stemming zal worden overgegaan. De nieuwe
voorzitter zal dan meteen in functie treden en de vergadering overnemen.
Mocht Maan Hermans gekozen worden tot voorzitter, zal hij tegelijkertijd
aftreden als penningmeester en ontstaat er dus een nieuwe vacature.
Voor de invulling van deze vacature heeft Kevin Reijnders zich reeds
kandidaat gesteld, maar ook voor deze (eventuele) vacature kan tot
uiterlijk 12-11-2019 / 12.00 uur een mail gestuurd worden aan
voorzitter@svvios.nl ter kandidaatstelling of het is mogelijk tot aan de
aanvang van de ledenvergadering door tenminste tien leden iemand
kandidaat te stellen. De procedure is vervolgens gelijk aan voorgaande:
kandidaten kunnen zich presenteren aan de vergadering waarna tot
stemming zal worden overgegaan.
Door de reeds gedane kandidaatstellingen zullen we dus de vergadering
kunnen vervolgen met een nieuw en ‘volledig’ bestuur.
Uiteraard hoop ik dat SV Vios zich onder de nieuwe voorzitter zal blijven
ontwikkelen, maar ook de prettige club blijft die het nu is. Rest mij de
leden te danken voor het vertrouwen in de afgelopen jaren,
Met vriendelijke groet,
Marcel Reulen
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