
 
 

       Aan de Leden van 
       voetbalvereniging 
       DE VOORUITGANG - Liempde. *) 
       (afgekort DVG)  
 
       Liempde, 17-06-2021 
   
  Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op         
  maandag 27 september 2021 om 20.00 uur in de kantine van onze vereniging. 
 
 
  De agenda is als volgt: 
 
    1.  Opening. 
   
     2. Vaststellen notulen algemene vergadering van 14 september 2020.  

  De concept notulen zijn desgewenst verkrijgbaar via mail bij de secretaris
 (info@dvgliempde.nl) en worden tevens gepubliceerd op het 
 mededelingenbord in de clubruimte en staan ook op de website. 

 
     3. Jaarverslag over het seizoen 2020/2021. 
  Dit wordt voorgelezen door secretaris Bram Schalkx. 
 
    4. Toelichtingen van de Stichtingen. 

 De stichtingsbesturen van Stichting Club van 50 DVG en Stichting De 
 Roode Bleek geven toelichting op het door hun gevoerde beleid. 
 

      5.  Financieel verslag 2020/2021 met verslag van de kascommissie.  
  Degene die belangstelling heeft, kan na afspraak een exemplaar via mail  
  verkrijgen bij de penningmeester. 
 

     6.  Verkiezing 2e plaatsvervangend lid van de kascommissie. 
 De kascommissie seizoen 2020/2021 bestaat uit Rien Schalkx en Theo 
Oerlemans. Eerste reserve is Jan Claassen en tweede reserve is Adri van 
Abeelen. Rien Schalkx is aftredend en niet herkiesbaar. 
Er dient een tweede reserve gekozen te worden.  
 

   7.   Vaststelling begroting 2021/2022.  
  Ten aanzien van de verkrijgbaarheid hiervan geldt hetzelfde als onder 
 agendapunt 5. 
  Door het bestuur wordt voorgesteld geen contributiewijziging door te   
 voeren. De contributie blijft dus gelijk ten opzichte van vorig seizoen:  

                           euro  
  JO6 – JO13                  104,00    1)  
  JO14 – JO19                120,00    2)  
  Senioren                         140,00        
  Niet-actieven                 47,50   
  KNVB-lidmaatschap t.b.v. kaderleden      12,00    
   
  Familiekorting bij DVG-gezinsleden wonend op hetzelfde adres: 
  Vanaf het derde lid geldt dan een korting van € 27,50 per lid. 
 
 1)   Dit bedrag is inclusief wassen shirt (5 euro), doch  
   exclusief zaalvoetbal. 

2)        Dit bedrag is inclusief wassen shirt (5 euro) 
 

   8. Bestuursverkiezingen: 
 Tammo Quinten (ledenadministratie) en Bram Schalkx (secretaris) hebben 

aangeven te gaan stoppen. Het bestuur heeft hier nog geen vervangers voor 
gevonden.  



   
 9. Ingebrachte agendapunten door de leden. 

  Schriftelijk in te dienen tot en met 15 september 2021. 
 
 10. Behandeling schriftelijk gestelde vragen. 
  In te dienen tot en met 15 september 2021. 
 
 11.  Rondvraag. 
 
 12. Sluiting. 
  
 Namens het bestuur, 
 
 
 
  
 De secretaris,      De voorzitter, 
 Bram Schalkx      Harry van Zon 
  
 
 
*) Toelichting: 
 Volgens artikel 17 van de statuten hebben alle leden toegang tot de algemene 

vergadering en hebben daarin ieder één stem. De mogelijkheid bestaat om een ander 
lid van 18 jaar of ouder, schriftelijk te machtigen, doch deze kan in totaal niet meer 
dan twee stemmen uitbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


