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Kom 19 maart naar de Algemene Ledenvergadering

We nodigen alle leden graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De 
vergadering is maandag 19 maart 2018, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis, sportpark 
Corpus den Hoorn in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. 

De agenda:
01. Opening door de voorzitter R.F. van Dorst

02. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03. vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2017 door 
 Martin Schipper
 Notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl, of vraag ze per mail op via  

covsgroningen@gmail.com

04. Jaarverslag 2017 van secretaris Marcel Bellinga 
 Zie hiervoor De Aftrap nummer 1, vanaf pagina 23 of kijk op www.covsgroningen.nl.

05.  Jaarverslag 2017 van penningmeester Marcel Boekholt
 Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar 

aanvragen bij de penningmeester. Op 19 maart ligt het ter inzage. Eventuele vragen 
uiterlijk vijf dagen voor de vergadering schriftelijk indienen: postbus 6039, 9702 HA 
Groningen of covsgroningen@gmail.com.

06.  Verslag van de kascommissie

07. Goedkeuring en decharge voor het bestuur

08. Vaststellen begroting 2018 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)

09.  Vaststellen contributie 2019
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 voor actieve leden met één euro te 

verhogen en vast te stellen op 52 euro, en voor niet-actieve leden vast te stellen op 46 
euro. 

10. Vaststellen minimum donaties 2019
 Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2019 ongewijzigd vast te stellen op 25 

euro voor verenigingen en 20 euro voor individuele donateurs.   

11. Bestuursbeleid
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12. Eventuele royementen

13. Bestuursverkiezingen
 Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Robert van Dorst (voorzitter), Marcel Boekholt 

(penningmeester) en Marco Oosting. (Tegen-)kandidaten kunnen tot zeven dagen 
voor aanvang van de vergadering worden ingediend. Deze kandidaatstelling dient 
aangetekend te worden gezonden aan de secretaris. Kandidaten dienen zich schriftelijk 
bereid te verklaren een eventuele benoeming te aanvaarden. Iedere kandidaatstelling 
dient schriftelijk te worden gesteund door minimaal 25 stemgerechtigde leden.

14. Benoeming leden diverse commissies
 Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:
 - technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis (trainers), Marc van der Haak, 
  Marcel Boekholt (beiden technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken)
 - communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen, 
  Wouter Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak 
 - commerciële commissie: Henk Steenhuis  
 - kascommissie: Paul Lips, Max Haanstra, Sybren Wijnja en reserve Rik Berends. 
  Vacature voor 1 reserve. Wouter Horst is aftredend. 
.
15. Huldeblijken

16. Rondvraag

17. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris


