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NOTULEN   ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 
Datum:  9-12-2016 
Locatie: Kantine  
Aanvang: 21.00 uur  

AANWEZIGEN  
Voorzitter  Dhr. B. Bonte  Aanwezig 
Penningmeester  Mw. D. Dubbeldam Aanwezig 
Technische zaken Dhr. JP Rietjens Aanwezig 
Jeugd zaken  Dhr. D. de Vliegher Aanwezig 
Facilitair  Dhr. J. Blok   Aanwezig 
Kantine   Mw. N. Coenen  Aanwezig 
Evenementen   Dhr. D. de Vliegher Aanwezig 
Secretaris  Dhr. M. Bauwens Aanwezig 
Leden    28  Aanwezig 

OPENING DOOR DE VOORZITTER 
Boudewijn heet iedereen van harte welkom 

VASTSTELLEN AGENDA 
Geen toevoegingen 

INGEKOMEN STUKKEN 
Geen ingekomen stukken 

NOTULEN LEDENVERGADERING 11-12-2015 
Geen opmerkingen, goedgekeurd 

JAARVERSLAG 15/16 
Geen opmerkingen, goedgekeurd 

FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN  
Dimphy licht de financiële resultaten toe.  
Chris vraagt naar de marge van de kantine. Dimphy licht toe. Bruno vraagt naar kledingfonds apart 
onder te brengen zodat dit inzichtelijk is. Dit wordt ook als een aparte post geboekt in de 
detailrapportage. Een opmerking wordt geplaatst omtrent de kas in de kantine. We werken met 
vrijwilligers derhalve is het moeilijk om het kassysteem waterdicht te krijgen.  

KAS COMMISSIE 
Kees licht de controle toe op alle boeken en complimenteert de financiële commissie met de behaalde 
resultaten en administratieve vastlegging. Het ondertekende controleformulier is in het bezit van 
Dimphy. 

GOEDKEURING VERSLAGEN 
Door de aanwezige leden is goedkeuring verleend voor genoemde verslagen. 

CONTRIBUTIE  
1. De consumenten prijs index (CPI), bedraagt tot september 2016 0.2%, hetgeen een verhoging 

betekent van € 1.00  
2. Contributiegelden 
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Nieuwe lidmaatschapsgelden 

 

 Kledingfonds Per jaar 

A pupillen  €       10,00   €   91,00  

B pupillen  €       10,00   €   84,00  

C pupillen  €       10,00   €   82,00  

D pupillen  €       10,00   €   77,00  

E & F pupillen  €       10,00   €   75,00  

Mini’s  €       10,00   €   39,00  

Senioren  €       10,00   € 107,00  

Donateurs of steunend lid   €   59,00  

Seizoen kaart houders   €   45,00  

Vrienden van RKVV Koewacht   €   50,00  

65+   €   36,00  

Nieuw lid eenmalig   €     7,50  

 

BESTUUR 
 Er heeft zich niemand aangemeld bij de secretaris voor de functie van bestuurslid of als 

vrijwilliger voor een commissie 

 Jos Celie is gestopt en wordt opgevolgd door Nadine Coenen  

 Verkiezing kas cie: Bruno Vanassche treedt in plaats van Koen van Geesbergen toe evenals 
Kevin Koekoek als reserve  

 Er worden nog vrijwilligers gezocht voor: 
o sponsor cie  
o jeugdvoorzitter 
o wedstrijdsecretaris  

 

RONDVRAAG 
 Maarten vraagt naar invulling van een vervangend evenement voor de zeskamp. Ideeën? Er 

zijn veel ideeën dus dit zal goed komen tzt. Er wordt gevraagd om een schieting met pijl en 
boog. Django antwoordt dat 21 januari een vleesschieting staat gepland. Kevin geeft aan dat 
de staat van de douches goed gaat echter de verwarming mag wel eens naar worden 
gekeken. Jaap gaat dit oppakken. 

 

SLUITING 
Volgende vergadering in december 2017.  Boudewijn bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 

 


