
 

 

 

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. GEULDAL  

 
Het bestuur a.i. van sportvereniging SV Geuldal nodigt haar leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op donderdag 22 oktober 2015 in partycentrum 
Walem in Schin op Geul. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening door de voorzitter a.i. 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering (Algemene Ledenvergadering VV Wijlre 3 april 2015) 
3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 (overzicht voorjaar 2015 leidend tot SV Geuldal)  
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2014/2015 (overzicht financiële rekeningen per 

01/07/2015)  
6. Vaststelling begroting seizoen 2015/2016  
7. Vaststelling contributie seizoen 2015/2016 
8. Benoeming bestuursleden (nieuwe en tegenkandidaten gesteund door 3 leden melden bij 

het bestuur) 
9. Rondvraag  
10. Sluiting  

 
Wij hopen U allen te begroeten op 22 oktober aanstaande. 

 
Namens het bestuur a.i. van SV Geuldal  , Fon Kistermann, voorzitter a.i.    

  
Toelichting enkele agendapunten:  
 
Ad. 7 Voorstel Spelende seniorleden heren en dames   € 100,--  

Voorstel contributie spelende veteranen    € 85,-- 
 Voorstel contributie spelende jeugdleden jongens en meisjes € 65,--  
 Voorstel contributie niet-actieve, steunende leden  € 33,-- (optie tot € 50,--) 

Voorstel contributie kaderleden en bestuursleden   € 0,--    
 
Ad. 8 Frans Souren:  voorgedragen door bestuur als voorzitter voor een periode van 3 jaar 

Henk Hameleers: voorgedragen door bestuur als secretaris voor een periode van 3 jaar 
Wim Bartholomé:  benoemd als penningmeester in 2013 voor een periode van 3 jaar 
Fon Kistermann:  gekozen in 2013 voor een periode van 3 jaar 
Eric Curfs:   herkozen in 2013 voor een periode van 3 jaar 
Petra Bemelmans: aftredend in 2015 en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar 
Ruud Dautzenberg: aftredend in 2015 en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar 
Bart Schrouff:  voorgedragen door bestuur als bestuurslid voor een periode van 3 jaar 
Eric Bertrand:  aftredend in 2015 en niet herkiesbaar 
Fieny Eggen:  aftredend in 2015 en niet herkiesbaar  
Ruud van Breemen: gekozen in 2014 voor een periode van 3 jaar 
Rob Stassen:  gestopt als bestuurslid per oktober 2015 

 


