
CONVOCATIE 

 
Hierbij nodigen wij de leden van de voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en omstreken 
uit tot het bijwonen van de 98e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 31 januari 2023 in het clubgebouw De Toss aan 
de Valkenierslaan 285a en vangt aan na de training om 20.45 uur. 
 

AGENDA 

 
01. Opening door de voorzitter 
02. Ingekomen post en berichten van verhindering 
03. Behandeling van de notulen van de 97e jaarvergadering van 8 maart 2022 
04. Algemeen jaarverslag van de secretaris 
05. Vaststellen van balans, winst en verliesrekening over 2022 en de begroting voor 2023 
06. PAUZE 
07. Verslag van de kascontrolecommissie 
08. Verkiezing kascontrolecommissie 
09. Vaststellen contributie voor 2024 
10. Bespreken van het bestuursbeleid 
11. Bestuursverkiezing 
12. Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Klubhuis 
13. Huldiging jubilarissen 
14. Genodigden aan het woord 
15. Rondvraag 
16. Sluiting. 
 
Ad 5: De jaarcijfers zijn in overeenstemming met eerdere afspraken per mail aan alle leden 
toegezonden. 
 
Ad 11; Volgens rooster zijn aftredend voorzitter Rob Luyken, bestuurslid 
ledenadministratie/2e secretaris Jeroen Geerts en algemeen bestuurslid Arno Mathon. Dylan 
Boomaars heeft aangegeven zijn bestuursfunctie op te geven. Rob, Jeroen en Arno stellen 
zich herkiesbaar. 
Furneds Matilda wordt voorgedagen als bestuurslid en zal de opengevallen plaats van Dylan 
Boomaars invullen. Dat houdt in dat hij volgend jaar reglementair aftredend zal zijn. 
 
Volgens artikel 13.4 van het Huishoudelijk Reglement kunnen leden kandidaten voordragen 
met een schriftelijke voordracht die uiterlijk drie dagen vóór de ALV bij de secretaris binnen 
moet zijn. Bij die voordracht moet een bereidverklaring zijn, die door de kandidaat en 
tenminste vijf leden met stemrecht is ondertekend en voorzien van leesbare namen.  
 
Ad 12: De jaarcijfers van de Stichting Eigen Klubhuis zullen ter vergadering worden 
uitgereikt. Na behandeling zullen deze stukken weer worden ingenomen. 
De agenda, het jaarverslag van de secretaris en de notulen van de 97e ALV kunt u allemaal 
terugvinden op onze website www.covsbreda.nl 
 


