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Agenda Algemene Ledenvergadering van DSS honk –en softbal 
 
Aan alle leden, ereleden, leden van verdienste en de ouders van jeugdleden. 
 
Op maandag 15 april a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering 2019 van onze vereniging 
gehouden. 
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze vergadering bij te wonen in ons clubhuis op het Pim 
Mulier Sportpark, aanvang 20.30 uur. 
 
De vrienden van DSS honk –en softbal zijn voor deze vergadering apart uitgenodigd.  
 
AGENDA: 
 

1. Opening 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2018  
3. Ingekomen stukken 
4. Bestuursmededelingen 
5. Jaarverslagen:                a) secretaris  

                                       b) jeugdcommissie  
                                                   c) wedstrijdsecretaris softbal  

                                 d) wedstrijdsecretaris honkbal  
       
            De betreffende verslagen worden z.s.m. op de site geplaatst. 
 
      6.   Financieel verslag:        a) jaarstukken 2018 (zie toelichting 2) 

                                       b) verslag kascommissie 
                                       c) begroting (zie toelichting 2) 
                                       d) vaststelling contributies (zie toelichting 1)  
 

                  7.   Benoeming kascommissie      
                  8.   Bestuurssamenstelling (zie toelichting 3) 
                  9.   Pauze 
                 10. Stichting  
      11.  Bestuursbeleid 2018 en beleidsvoornemens 2019 
                 12.  Rondvraag 
                 13.  Sluiting 

 
Toelichting1, punt 6d: 
 
Voorgesteld wordt de contributie voor 2019 als volgt vast te stellen: 
 
Senioren        250,00   
Junioren         205,00  
Aspiranten                  185,00  
Pupillen       165,00  
Beeball                  110,00  
Niet spelende leden en donateurs          75,00  



DSS Honksoftbal Agenda Algemene Ledenvergadering 2019 
 

  
  
 
 
 
Toelichting 2, punt 6 a/c: 
 
De financiële jaarstukken 2018 en de begroting 2019 zijn via de penningmeester, de heer H.A. 
Kaart, vanaf heden op te vragen via zijn e-mail adres: penningmeester@dsshonksoftbal.nl.  
Op woensdag 10 april a.s. zullen ze dan per mail of desgevraagd per post worden toegezonden. 
Tevens worden genoemde stukken tijdens de jaarvergadering uitgereikt. 
 
Toelichting 3, punt 8: 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
Helene Angermann, coördinator wedstrijdsecretariaat softbal, Peter Vink, coördinator 
wedstrijdsecretariaat honkbal, Hans Kaart, penningmeester en ledenadministrateur, Bert Daniëls, 
secretaris, Werner Angermann, technische zaken softbal en Bas vd Ham, voorzitter 
Jeugdcommissie, stellen hun functie beschikbaar, waarmee dus alle bestuursfuncties vacant worden.  
Degenen, die dat willen, zullen hun bestuursfunctie tot uiterlijk 31 december 2019 blijven  
uitoefenen.  
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat, Bert 
Daniëls via a.daniels45@upcmail.nl, dit tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering. 
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