Samenvatting ALV 7 juni 2016
Dit is een samenvatting van de belangrijkste zaken die tijdens de ALV op 7 juni 2016 zijn besproken.
De notulen zullen bij de eerstvolgende ALV besproken worden.

Voorstel contributieverhoging
In verband met een begroot negatief resultaat op de voorlopige begroting van 2016/2017 heeft het
bestuur een voorstel ingediend voor een contributieverhoging.
Dit voorstel bestaat uit 3 delen:
1. Toeslag Nevobo-toernooicompetitie
Indien er een team meedoet aan de Nevobo-toernooicompetitie brengt dat extra kosten met zich
mee, die nu door de vereniging betaald worden.
Voor een team van 8 personen gaat dat over een bedrag van €33,75 p.p.
Het voorstel is om in 3 stappen naar een bedrag van €25,00 p.p. te gaan.
Het 1e jaar bedraagt de toeslag € 10,-, het 2e jaar € 17,50 en vanaf het 3e jaar € 25,-.
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Daarmee wordt deze toeslag aangenomen. Er zal duidelijk op de rekening vermeld worden dat dit in
het totaal te betalen bedrag is opgenomen.

2. 3% Contributieverhoging voor alle nu bestaande categorieën
Het voorstel is om de contributie gemiddeld 3% omhoog te laten gaan, afgerond op €0,50. De
bedragen worden dan:
Jeugd 0-11 jr
Jeugd 12-17 jr
Nevobo vanaf 18 jr
ZVC
Recreant
Toeslag Nevobo toernooi

€ 125,€ 154,50
€ 241,50
€ 200,€ 161,€ 10,-

Waarom wordt dit voorgesteld?




Om het resultaat meer naar 0 te krijgen
Om extra activiteiten te organiseren
Om de extra kosten van de Nevobo & de zaalhuur te kunnen dekken
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Daarmee wordt dit voorstel aangenomen.
3. Indexering
Het voorstel is dat we, indien de zaalhuur geïndexeerd wordt, we dit ook mogen doen met de
contributie zonder dat daar een ALV voor bijeen geroepen moet worden.
Het afgelopen jaar is de prijs van de zaalhuur met 0,6% gestegen.
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Daarmee is dit voorstel aangenomen
Conclusie
Dit betekent dat er voor een ieder(behalve voor ondersteunende leden) met ingang van het seizoen
2016/2017 een wijziging in het te betalen contributiebedrag zal plaatsvinden.

Tenue
Het bestuur heeft een shirtcommissie samengesteld en die zijn al even bezig om er voor te zorgen
dat alle wedstrijd spelende leden van VC Kromme Rijn met ingang van het komende seizoen in een
nieuw shirt/tenue voor de dag komen.
Hierover is al meer op de website geschreven en zodra er meer nieuws is zal dat ook daar te vinden
zijn.

MRED
De Met Raad en Daad groep is het afgelopen jaar een goede ondersteuning geweest voor het
bestuur op diverse vlakken. En ook hebben ze iemand gevonden die voorzitter wil zijn van onze
vereniging. Te weten Henk Denkler. Hij zal zich op de eerstvolgende ALV verkiesbaar stellen, maar tot
die tijd als interim-voorzitter alvast enige taken uitvoeren.

Website
De website van VC Kromme Rijn krijgt een nieuw uiterlijk. Onze Webmaster is daarvoor hard aan het
werk.
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