
  

 

 
 

Sinds 1930                                                                            Hoofdsponsor vv Ezinge 

1 

 

 
 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

Beste (ouders of verzorgers van jeugd-) leden, 

Gelukkig hebben we niet te maken met corona-beperkingen en kunnen we onze jaarlijkse  

Algemene Ledenvergadering weer gewoon in de kantine houden. We nodigen jullie dan ook van 

harte uit om op donderdag 17 november a.s. hierbij aanwezig te zijn. We beginnen om 20.30u. 

Inloop vanaf 20.15u met koffie/thee en lekkere koek/cake van Leistra. 

Los van de gebruikelijke agendapunten bespreken we de voortgang mbt ons Ambitiedocument  

vv Ezinge 2022-2026, presenteren we onze nieuwe jeugdcommissie en nemen we afscheid van  

Dina Werkman, jarenlang onze rots in de branding van de kantine.  

Verder ontkomen wij niet aan vervelende maatregelen door de sterk gestegen gasprijzen.  

Het bestuur stelt daarom voor om dit seizoen bovenop de normale contributie een zogenaamde 

energietoeslag in te stellen. Hierbij kan gestemd worden over 2 opties: 

A).  een energietoeslag van 25%, waardoor we een tekort van ca € 3500,- moeten dekken uit ons 

eigen vermogen. Dit houdt voor de zaterdagsenioren in dat ze dit seizoen € 45,- extra moeten 

betalen. Voor de jeugd, de 45+ers en de trainende leden van 18+ is dat € 22,50. 

B).  een energietoeslag van 50%, waardoor de begroting sluitend is. Dit houdt in dat de zaterdag-

senioren dit seizoen € 90,- extra moeten betalen. Voor de jeugd, de 45+ ers en de trainende leden 

van 18+ is dat € 45,-. 

We stellen nadrukkelijk dat dit in principe geen blijvende contributieverhoging is. Als bestuur doen 

wij er alles aan om ons gasverbruik structureel en snel te verlagen. Dat is onze grootste kostenpost. 

Daarom willen we na de stemming over een energietoeslag ook graag met jullie in gesprek over wat 

we met elkaar kunnen doen om het gasverbruik te verlagen. 

Mailen vergaderstukken 

Als je de vergaderstukken vooraf wilt inzien, dan kan dat. Stuur daarvoor een e-mail  naar 

secretaris@vvezinge.nl  Vermeld hierbij in ieder geval je naam. Wij sturen je dan de stukken toe.  

De agenda staat in verkorte vorm onderaan deze uitnodiging. 

 

Namens het bestuur van de vv Ezinge, 

Grietko Folgerts, 

Secretaris 

mailto:secretaris@vvezinge.nl
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Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) vv Ezinge d.d. 17-11-2022 

 

1) Opening van de vergadering 

2) Vaststelling definitieve agenda 

3) Notulen digitale Algemene Ledenvergadering 18 november 2021 

4) Notulen Bijzondere Ledenvergadering 22 juni 2022  

5) Ingekomen stukken 

6) Mededelingen 

7) Korte terugblik op het afgelopen seizoen 

8) Financiën 

A) Jaarverslag van de penningmeester  

B) Verslag van de kascommissie 

C) Verkiezing nieuw lid van de kascommissie 

D) Stemming over energietoeslag seizoen 2022-2023 

E) Discussie over verlagen gasverbruik 

9) Aftreden / verkiezen bestuursleden 

Sjanon Meyer is aftredend en niet herbenoembaar. Jasper Dijkstra en Grietko Folgerts zijn 

aftredend en herbenoembaar. 

10) Pauze (10 minuten) 

11) Algemene onderwerpen vv Ezinge 

a. Evaluatie Ambitiedocument vv Ezinge 2022-2026 
b. Jeugdcommissie 
c. Banketstavenactie 1 december 2022 (QR-code) 
d. Afscheid van Dina Werkman 

 

12) W.v.t.t.k. 

13) Rondvraag 

14) Sluiting van vergadering 


