
Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 1 november 2017

Geacht VCS-lid, 

Hierbij nodigt het bestuur van VCS u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van VCS. 
Deze vindt plaats op woensdag 1 november, om 20.00 uur, in sportcomplex De Wasbeek. 
Hieronder volgt de agenda van deze vergadering: 

1) Opening  
2) Binnengekomen stukken  
3) Verslag ALV 2016-2017  
4) Jaarverslag VCS 2016-2017
5) Actieplan VCS*  
6) Realisatie seizoen 2016-2017  
7) Meerjarenbegroting, inclusief contributievoorstel 2018-2019
8) Oproep reservelid kascommissie  
9) Aan- en aftredende bestuursleden (zie pagina 2)
10) Rondvraag  
11) Sluiting  
 
De stukken voor de Algemene Ledenvergadering ontvangt u twee weken voor de vergadering via 
de e-mail. 
 
Wij hopen als bestuur dat veel leden de ALV als kans aangrijpen om de toekomst van VCS vorm te 
geven. Wij hopen dan ook van harte dat u aanwezig bent. Mocht u toch niet kunnen komen of wilt 
u een agendapunt aandragen? Stuur dan een e-mail naar secretaris@volleybalclubsassenheim.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van VCS 
Jesse van Rijn 

* In mei 2017 is er een avond geweest waarop het bestuur met diverse leden heeft gesproken over 
de ambities en waarden van VCS. Op basis van de uitkomsten van die avond heeft het bestuur 
een plan gemaakt met een aantal actiepunten, waar we komend(e) seizoen(en) mee aan de slag 
gaan. Dit plan leggen we tijdens de ALV aan de leden voor.



Aan- en aftredende bestuursleden

Hieronder ziet u de gegevens van de huidige bestuursleden van VCS. Zoals u kunt zien, loopt dit 
jaar de termijn van Sandra Hoeks, Jesse van Rijn en Bas Leeflang af. Zij stellen zich allen 
beschikbaar voor een nieuwe termijn.

Mocht u ook belangstelling hebben voor een van de betreffende functies, dan kunt u zich vóór 
woensdag 28 oktober kandidaat stellen per e-mail: secretaris@volleybalclubsassenheim.nl.

Samenstelling bestuur VCS

Naam Functie In functie per Einde termijn

Erik de Muinck Voorzitter 10-2015 10-2018

Sandra Hoeks Penningmeester 10-2008 10-2017

Jesse van Rijn Secretaris 10-2011 10-2017

Bas Leeflang PR 10-2011 10-2017

Janneke de Bruin Jeugd 11-2016 11-2019

Arno Zegers Wedstrijdzaken 11-2016 11-2019

Gerrit van der Meer Recreanten 11-2016 11-2019

Esther Segaar TC 11-2016 11-2019


