
Warnsveldse Sport Vereniging W.S.V.
Website: www.wsv-warnsveld.nl

Secretariaat: Jolanda Beser
Laakse Laan 58
7207 ND Zutphen 
secretaris@wsv-warnsveld.nl

Zutphen, februari 2021

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
van de Warnsveldse Sportvereniging W.S.V, welke gehouden zal worden op dinsdag 23 maart 2021
om 20.00 uur. 
Vanwege alle coronamaatregelen zal de vergadering via Zoom gehouden worden.  
      
We verzoeken u indien u aan de Zoomvergadering wilt deelnemen, u voor dinsdag 16 maart d.m.v. 
e-mail aan te melden via secretaris@wsv-warnsveld.nl. 
Wij zullen u dan tijdig alle relevante informatie en een link naar de vergadering toesturen. 

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken / mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 1 september 2020

4. Jaarverslag 2020 secretaris

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming leden kascommissie
                                                                       

7. Verslag penningmeester:
 Vaststellen jaarrekening

8. Vaststellen begroting 2021
 dit jaar zullen zoals in eerdere ALV vastgesteld de contributie bedragen voor de 
selectie worden gelijkgetrokken, zie hiervoor de notulen van de ALV 2020.
 Voorstel: n.a.v. resultatenrekening willen we onze leden compensatie bieden
in de vorm van het eenmalig vergoeden van de jaarlijkse bondscontributie.

                                                    
9. Bestuursverkiezing:

 Aftredend en herkiesbaar is Renée Krabben (voorzitter)
 Aftredend en herkiesbaar is Inge Roordink (P&O)

Benoeming nieuwe bestuursleden:
-

Verder zijn er de volgende openstaande vacatures:

 2e Bestuurslid dans

 2e Bestuurslid turnen

 Bestuurslid aerobics

 Bestuurslid activiteiten

 Bestuurslid facilitaire zaken

Alle leden hebben het recht kandidaten voor het bestuur voor te stellen.
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10. Bezetting werkgroepen en overige vacatures

De organisatie is zo ingesteld dat we o.a. werken met werkgroepen. Zonder werkgroepen
kunnen we niet optimaal functioneren. Vele handen maken licht werk. We doen een beroep op
u om u aan te melden voor een werkgroep of een van de overige vacatures op de website. Meldt u 
dus aan als vrijwillig(st)er en kom naar de vergadering.

                                 
12. Rondvraag
13. Sluiting

Rooster van aftreden bestuur:

Bestuurslid Functie Vanaf Herkiesbaar
Renée Krabben Voorzitter (2011) 2021 2024
Jolanda Beser  Secretaris (2014) 2020 2023
Jolanda Kramer Penningmeester (2001) 2019 2022
Inge Roordink Personeel en organisatie 2021 2024
Karin van Wamel Bestuurslid acrogym 2019 2022
Mark Wippert Bestuurslid gym/turnen 2019 2022
Joost de Klein 1e Bestuurslid dans 2020 2023
Vacant 2e Bestuurslid turnen ???? ????
Vacant Bestuurslid facilitaire zaken ???? ????
Vacant Bestuurslid activiteiten ???? ????
Vacant Bestuurslid communicatie ???? ????
Vacant 2e Bestuurslid dans ???? ????
Vacant Bestuurslid aerobic/zumba ???? ????

Het Bestuur, p/a secretaris Jolanda Beser, telefoon 0575-467444
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