
 

s.v. DVOL, Jo Eversstraat 2, 6663 JA, LENT  

Lent, 9 november 2023  

Betreft: Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering  

 

Geacht DVOL-lid,  

Hierbij wil ik u van harte uit nodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van s.v. 

DVOL op vrijdag 18 november 2023 om 20:00 uur. De vergadering zal gehouden worden in 

ons clubhuis op Sportpark Vossenpels aan de Jo Eversstraat 2 te Lent. Vanaf 19:45 uur bent u 

welkom om binnen te lopen, de vergadering zal om 20:00 uur starten.  

Het financiële jaarverslag van het seizoen 2021 – 2022 is vanaf heden in te zien in het 

clubhuis van DVOL of op afspraak met de penningmeester. Een afspraak kunt u maken door 

een verzoek te sturen naar penningmeester@dvol.nl.  

Wij hopen u van harte te mogen ontmoeten op de algemene leden vergadering.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Het bestuur van s.v. DVOL   

 

  

mailto:penningmeester@dvol.nl


 

Agenda Algemene Leden Vergadering, 18 november 2022  

 

1. Opening door de voorzitter  

 

2. Vaststelling van de agenda  

 

3. Mededelingen & ingekomen stukken  

 

4. Vaststelling notulen ALV 28 november 2021 (zie bijlage)  

 

5. Verslag over het gevoerde beleid in seizoen 2021-2022 

 

6. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022 

 

7. Verslag kascontrolecommissie  

 

8. Verkiezing kascontrolecommissie 

 

9. Vaststelling van de balans en van de staat van de Baten en Lasten  

 

10. Benoeming bestuursfuncties.  

 

11. Speerpunten seizoen 2022-2023  

• Normen en waarden binnen s.v. DVOL  

• Vrijwilligersbeleid  

• Samenstellen van een financiële commissie  

• Implementatie van het jeugdbeleid  

• Alcoholbeleid, er wordt weer gecontroleerd door de gemeente  

• Rookvrij sportcomplex. Roken dient buiten de hekken van het sportcomplex te 

gebeuren, dit is een regel opgelegd door de gemeente  

• Dagelijkse aanwezigheid van sport BSO, streven is dat de kantine open is  

• Kantine moet open zijn, maar blijft afhankelijk van vrijwilligers  

 

12. Vaststelling begroting seizoen 2022-2023  

 



13. Voorstel vaststelling contributie 2022-2023:  

 

Op grond van de vooruitblik op het lopende seizoen en de toekomstige 

ontwikkelingen, stelt het bestuur voor om de jaarcontributie met €10,- te verhogen. 

Dit is exclusief €35,- voor elke spelend-lid ten behoeve van het kledingfonds.  

 

Contributie 2022/2023 

  Jaar Kleding TOTAAL  Halfjaar  Kleding halfjaar TOTAAL halfjaar 

Senioren 280,00 35,00 315,00 140,00 17,50 157,50 

35+ 130,00 35,00 165,00 65,00 17,50 82,50 

Walking Football  90,00 0,00 90,00 45,00 0,00 45,00 

Jeugd O13-O19 205,00 35,00 240,00 102,50 17,50 120,00 

Jeugd O11-O12  195,00 35,00 230,00 97,50 17,50 115,00 

Jeugd O8-O10 185,00 35,00 220,00 92,50 17,50 110,00 

Instroom  120,00 0,00 120,00 60,00 0,00 60,00 

Niet spelend lid 60,00 0,00 60,00 30,00 0,00 30,00 

 

14. Rondvraag  

 

15. Afsluiting  
 

Het bestuur nodigt u uit voor een gezellige verenigingsavond. Een borrel en een 

nootje mogen hier niet bij ontbreken. Namens het bestuur bieden wij u daarom twee 

consumpties per persoon aan. 


