CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING
EXCELSIOR
UITHUIZERMEEDEN

Lekker eten

(1 juni)

Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.
Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige
avond organiseren voor alle leden vanaf 16 jaar. De jeugdige
leden hebben later nog een speciaal feestje.
Een ‘gezellige’ afsluiting van een sportief jaar.
Deze avond staat gepland voor maandag 1 juni
en vindt plaats in de kantine van de sporthal.
Vanaf 18.30 uur is iedereen van harte welkom.
Het warme eten wordt verzorgd door
Ekamper.
De eigen bijdrage is 5,00 euro per persoon
(incl. 3 consumpties).
Graag opgeven voor 27 mei 2015 bij Janet,
Willeke of bij Ariëtte Lange Drift 25,
Uithuizermeeden.
Bij opgave direct betalen.

4

kamp recreanten

(11 mei)

11 mei gaan de recreanten de sportieve strijd aan in een 4 kamp.
Het is de bedoeling dat het een gezellige sportieve strijd zal
worden.
De teams zijn: Warffum, Excelsior recreanten 1, Excelsior de
Meiden en Excelsior recreanten 2.
Aanvang 20:00 uur.
De wedstrijdjes duren 15 minuten
En dan zullen we eens zien we de sterkste is.

Nieuwe shirts
Tijdens de jaarvergadering van 2014 is
besloten om nieuwe shirts aan te schaffen.
Het zijn niet alleen shirts geworden. Het is
inclusief broekjes.
Zoals jullie de laatste periode hebben
vernomen is Wim daar volop mee bezig
geweest. En ze zullen dan ook één dezer
dagen arriveren.
Het zal mooi zijn dat we ze aan kunnen
hebben op onze 4 kamp van de recreanten.

Sharon gaat Lisa vervangen.
Lisa Bergsma moet stoppen met het geven van trainingen aan het
2e jeugd team. Zij gaat straks een studie volgen wat haar meer tijd
gaat kosten. Sharon Oosterhuis zal haar gaan vervangen en zal de
trainingen met ondersteuning van Willeke gaan verzorgen.
Joanne Geertsema de Vries zal volgend jaar het 1e jeugd team
training blijven geven. Met hand en span diensten van Willeke.

Algemene leden vergadering

(1 juni)

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandag 1 juni
18.00 uur in de kantine van sporthal Scherphorn.

AGENDA
1.

Opening/mededelingen

2.

Notulen van de ledenvergadering van 2 juni 2014

3.

Behandeling en vaststelling jaarrekening penningmeester

4.

Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie

5.

Vaststelling begroting 2015

6.

Verkiezing nieuwe bestuurslid contactpersoon competitie.
Martha Bos aftredend.

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Notulen algemene ledenvergadering CVV Excelsior 2 juni 2014
Aanwezig: Jaap Woltjer, Ebel Kremer, Gerda Wierenga, Alfred
Klein, Henri de Weert, Annet Wiertsema, Wim Knooihuizen, Piet
Rijpma, Annelies Oosterhuis, Bea Bos, Janet Kamminga, Monique
Bergsma, Jannie Kamminga, Ariëtte Brontsema, Martha Knol,
Willeke Knol, Marije Bakker, Joanne de Vries, Greanne Uil, Lisa
Bergsma, Ineke Vink en Tineke Kremer.
Met kennisgeving afwezig: Herma Nanninga, Frouwk Burema, Ineke
van der Molen
1.Opening/ Mededelingen
Willeke Knol opent de vergadering om 18.10uur en heet allen welkom,
a. Vanaf seizoen 2014/2015 stoppen we als vereniging bij Nevobo
Onze club is te klein om de thuiswedstrijden van de jeugd te
kunnen bemannen.
b. Nieuwe website is actief, welke is gebouwd door Wim
Knooihuizen
2. Notulen van de ledenvergadering van 15 april 2013
De notulen worden goedgekeurd, Janet wordt bedankt voor het
notuleren.
3. Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2013 is goedgekeurd, zonder op-/aanmerkingen.
4. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie
Jaap en Joanne hebben de kascontrole uitgevoerd. Alles zag er
weer goed uit! De complimenten aan Willeke, haar wordt decharge
verleend. Volgend jaar doen Ebel en Joanne de kascontrole en is
Jaap reserve.

5. Begroting 2014
a. Besloten wordt dat er nieuwe shirts komen.
Het bestuur gaat dit regelen
b. Aangezien we al enkele jaren teveel in de plus eindigen wordt
besloten om de contributie te verlagen. Jeugd leden betalen
€ 5,00 / Senioren € 9,00 / Donateurs € 1,00 per maand.
c. Begroting 2014 is goedgekeurd.
6. Rondvraag
Geen bijzonderheden.
7. Sluiting

