CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING
EXCELSIOR
UITHUIZERMEEDEN

Lekker eten

(23 mei)

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 23 mei
en vindt plaats in de kantine van de sporthal.
Vanaf 18.00 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 17 mei 2015 bij Janet,
Willeke of bij Ariëtte Lange Drift 25,
Uithuizermeeden.
Bij opgave direct betalen.

Toernooitje voor alle teams

(30 mei)

Of het echt een vierkamp voor ieder team is, is nog de vraag, maar
we gaan spelen.
Aanvang jeugd ca 18:45
Aanvang senioren ca 20:00 uur.
Meer informatie volgt

Algemene leden vergadering
(23 mei)
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandag 23 mei
18.00 uur in de kantine van sporthal Scherphorn.

AGENDA
1.

Opening/mededelingen

2.

Notulen van de ledenvergadering van 1 juni 2015

3.

Behandeling en vaststelling jaarrekening penningmeester

4.

Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie

5.

Vaststelling begroting 2016

6.

Mag het bestuur nog een jaartje door?

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Notulen algemene ledenvergadering CVV Excelsior 1 juni 2015
Aanwezig: Jaap Woltjer, Ebel Kremer, Gerda Wierenga, Mini
Werkman, Alfred Klein, Piet Rijpma, Bea Bos, Janet Kamminga,
Janny Kamminga, Ariëtte Brontsema, Martha Bos, Willeke Knol,
Marije Bakker, Joanne Geertsma, Lisa Bergsma, Franciska
Oosterhuis, Sharon Oosterhuis, Anke Oosterhuis, Nienke Smit,
Ineke Vink en Tineke Kremer.
Met kennisgeving afwezig: Herma Nanninga, Annelies Oosterhuis,
Annet Wiersema, Henri de Weert, Elte Griede en Frouk Burema.
1.Opening/ Mededelingen
Willeke Knol opent de vergadering om 18.05 uur en heet allen
welkom, er zijn 21 leden aanwezig. Mededelingen, aan het einde
van de vergadering
2. Notulen van de ledenvergadering van 2 juni 2014
De notulen worden goedgekeurd, Janet wordt bedankt voor het
notuleren.
3. Jaarrekening 2014
a. extra onkosten i.v.m.
- 2x advertentie in de Ommelander Courant
– incasso kosten bank
– nieuwe shirts voor alle leden.
b. Lagere inkomsten i.v.m. – contributie vorig jaar omlaag gedaan.
Alles is verder duidelijk er zijn gevragen verder.
4. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie
a. Jaap en Ebel hebben de kascontrole uitgevoerd. Alles zag er
weer goed uit! De complimenten aan Willeke onze
penningmeester, haar wordt decharge verleend.
b. Benoeming leden kascommissie. Volgend jaar doen Bea en Joanne
de kascontrole en is Piet reserve.
5. Begroting 2015
a. Naar rijp beraad besloten geen nieuwe ballenkarren aan te
schaffen.
b. Oude shirts van verschillende teams zijn naar een goed doel
gegaan.

c. 2 jeugdleden (welke geen lid waren) hebben jeugdteam van Lisa
geholpen i.v.m. ziekte van enkele jeugdleden (anders kon het team
niet spelen).
d. Begroting 2015 is goedgekeurd.
6. Bestuur.
a. Afscheid nemen van bestuursleden
Martha Bos wordt bedankt dat ze 3 jaar bestuurslid is geweest
en krijgt een mooi bloemetje.
b. Verkiezing nieuwe bestuursleden Anke Oosterhuis is gevraagd of
zij het bestuur wil helpen. Ze heeft ja gezegd, ze wordt met
applaus welkom geheten in het bestuur. Ze is onze nieuwe
contactpersoon aangaande competitie.
7. Mededelingen
a. Joanne wordt bedankt voor het direct inspringen als trainer bij
de jeugd, i.v.m. uitval van Willeke. De jeugd was er blij mee.
Joanne zal ook komend jaar training blijven geven.
b. Lisa stopt met training geven aan de jeugd i.v.m. haar nieuwe
studie. Ze wordt bedankt voor al haar inzet de afgelopen jaren
als dank krijgt ze een cadeau van de vereniging.
c. Sharon neemt de jeugdtrainingen van Lisa over, Willeke
ondersteund haar.
d. De trainers (Joanne, Lisa, Janet, Willeke) en Coby worden
bedankt voor hun inzet afgelopen seizoen. Een ieder krijgt een
blijk van waardering cadeautje.
e. Laatste training 18 mei afgesloten met een klein toernooitje
welke in de smaak viel. We hebben 5 wedstrijden gespeelt van 5
minuten. Bea / Wim / Monique hadden totaal allen 8 punten van
de 10 punten die ze konden halen.
8. Rondvraag,
Geen.
9. Sluiting,
18.20 uur, Willeke sluit de vergadering en nu is het wachten op
het eten van Ekamper!

