
S.V. WIK’57 KERKWERVE E.O. 
 
 
 
Kerkwerve,  december 2017. 
 
 
Betreft: Uitnodiging Algemene ledenvergadering 19 december 2017. 
 
 
Geachte leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, 
 
Op 19 december 2017 houdt s.v. WIK’57 de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De 
vergadering begint om 20.45 uur in de kantine op sportpark “De Vospit”. Wij nodigen u van 
harte uit hierbij aanwezig te zijn. Ter informatie wordt vermeld dat alleen leden ouder dan 16 
jaar stemgerechtigd zijn.  
 
Algemeen Bestuurslid Eelco Kouwenberg heeft bij het bestuur aangegeven zijn functie als 
algemeen bestuurslid neer te leggen, zijn positie is vacant. Secretaris Niels Hendrikse en 
Algemeen Bestuurslid Johan Kivits zijn aan het einde gekomen van hun 3 jarige termijn. 
Beide heren zijn hierdoor aftredend, maar beiden hebben bij het bestuur aangegeven 
herkiesbaar te zijn.  
 
U kunt zich verkiesbaar stellen voor deze posities door 5 handtekeningen van leden plus uw 
naam voor aanvang van de algemene ledenvergadering in te leveren bij het bestuur.  
 
Leden kunnen zich bovendien verkiesbaar stellen voor de kascommissie bij het bestuur. 
Deze commissie waarvan de leden ieder jaar aftredend zijn, is noodzakelijk voor de controle 
van het financieel verslag van het afgelopen seizoen. 
 
Bijgevoegd bij deze uitnodiging treft u de agenda voor de algemene ledenvergadering aan. 
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering van 1 december 2016 en het 
financieel verslag van het seizoen 2016/2017 zijn te verkrijgen in de bestuurskamer van de 
kantine vanaf 14 december 2017 en per mail via secretaris@svwik57.nl. Voor een vlot 
verloop van de vergadering wordt u verzocht deze documenten mee te brengen naar de 
vergadering. 
 
Het bestuur stelt uw aanwezigheid bijzonder op prijs. Uw mening is van belang voor het 
bepalen van het beleid van onze vereniging, vooral voor de korte- en middellange termijn. 
 
Tot ziens op de 19de.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur van s.v. WIK’57, 
 
Niels Hendrikse 
secretaris 
 



Agenda algemene ledenvergadering 19 december 2017 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Notulen vorige algemene ledenvergadering 1 december 2016 
 

3. Ingekomen stukken 
 

4. Terugblik beleid afgelopen seizoen  
Voorzitter Gérard van Wanrooij zal het beleid en de visie van de vereniging toelichten 
 

5. Voetbalzaken senioren 
Bestuurslid Karel Manni zal de situatie binnen het seniorenvoetbal bij WIK toelichten. 
 

6. Jeugdzaken 
Bestuurslid Johan Kivits zal de situatie binnen het jeugdvoetbal bij WIK toelichten. 
 

7. Financieel verslag 
a. Toelichting van het financieel verslag van de vereniging en de stichting door 

penningmeester Carolien Kleppe 
b. Verklaring van de kascontrole commissie 
c. Decharge verlening voor bestuur en penningmeester 

 
8. Verkiezing Kascontrole commissie 

 
9. Bestuursverkiezing 

Bestuurslid Eelco Kouwenberg is aftredend en niet herkiesbaar. 
Secretaris Niels Hendrikse en Bestuurslid Johan Kivits zijn aftredend en herkiesbaar. 

 
10. Overige mededelingen 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


