
 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering Langlaufvereniging Gouda 
vrijdag 22 september 2017, om 20.00 uur in de skihut 

 
1. Opening 

 
2. Mededelingen 

 

3. Notulen 23 september 2016  
De notulen worden per e-mail aan de leden toegestuurd. Ze zijn ook te 

raadplegen in de skihut. 
 

4. Jaarverslag seizoen 2016-2017  
Het jaarverslag wordt ook per e-mail toegestuurd, en op de website 

geplaatst. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie 
 

6. Benoeming kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat voor 2017 uit Svebor Hurec en Chris 

Warnes. Reserveleden: Maarten van der Hoeven en Joop Kuipers. Zij zijn 
aangesteld voor 2018. Voor 2019 is Joop Kuipers lid en zal een nieuw 

commissielid aangesteld worden. 

 
7. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2016-2017 en begroting 2017-

2018 (zie toegevoegde bijlage). De penningmeester zal deze tijdens de ALV 
toelichten. 

 
8. Vaststellen contributie 

Toelichting vaststellen contributie 
Voorstel 2016-2017  2017-2018 

Contributie  1 persoon € 19,50 € 19,50 
Contributie  2 personen € 35,00 € 35,00 

Contributie   gezin> 2p € 45,00 € 45,00 
Contributie Jeugd €   9,00 €   9,00 

Bijdrage clublid aan NSkiV €   4,00 €   4,00 
Gezien de beperkte inflatie stelt het bestuur de verhoging van het 

contributiebedrag uit. 

 



9. Bestuursverkiezing 
De 2 bestuurstermijnen van Norbert Sedee als bestuurslid technische zaken 

zijn verstreken. Het bestuur stelt Irene van den Berg voor als zijn opvolger. 
Zij zal zich tijdens de ALV voorstellen. 

De functie van bestuurslid PR is vacant door het tussentijds terugtreden van 
Yolanda Tienkamp. De bestuursfunctie PR blijft nog vacant. 

Het bestuur stelt voor Svebor Heruc voor één jaar toe te voegen aan het 
bestuur om zich in te werken in een aantal bestuurstaken. Ook hij zal zich 

voorstellen. 
 

Eventuele tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich melden bij de 
secretaris van het bestuur, uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de ALV. 

 

10. Concept beleidsplan: toelichting door de voorzitter. Het beleidsplan is aan 
vernieuwing toe. We willen hier tijdens de vergadering een eerste discussie 

over voeren en later in een kleiner gezelschap het beleidsplan verder 
uitwerken. Discussiepunten zijn: jeugd; ledenaantal; verplichte 

vrijwilligerstaken; wat is ons sportaanbod en de nieuwsbrief.  
 

11. Activiteiten winterseizoen 
Het bestuur zal een kort overzicht geven van de belangrijkste evenementen 

voor het komende seizoen. Het overzicht is ook te vinden op onze website.  
 

12. Lancering website 
 

13. Rondvraag en sluiting 
 

 


