Sportvereniging Mariadorp - Eijsden
Algemene ledenvergadering

Mededelingen uit Algemene Ledenvergadering SVME
Op vrijdag 10 september 2010 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze
Algemene Ledenvergadering legde het bestuur verantwoording af over het in het voorbije seizoen
gevoerde beleid.
Bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar waren: Frans Duijkers en Teun van der Weerden.
Nieuw gekozen: Richard Thal als vertegenwoordiger Jeugdafdeling.
Roger Ritzen werd als voorzitter herkozen.
Besluitvorming door Algemene Ledenvergadering
Het bestuur heeft ook een aantal voorstellen tot besluitvorming aan de Algemene
Ledenvergadering voorgelegd. In de statuten en huishoudelijk reglement van onze vereniging zijn
een aantal onderwerpen vastgelegd waarvoor een besluit van de Algemene Ledenvergadering
wordt gevraagd.
1.

Vaststellen van gewijzigde contributie

De door het bestuur voorgestelde verhoging van de contributie wordt door de vergadering
overgenomen. De contributie van alle spelende leden gaat omhoog met € 2,00 per maand.
Afwijkend van het voorstel van het bestuur besluit de vergadering om de contributie van de niet
spelende leden met € 1,00 per maand te verhogen.
Onderstaand een overzicht van de nieuwe tarieven per 1 september 2010.

Senioren spelend

€ 144,00

Senioren niet spelend

€

72,00

Junioren vanaf 13 jaar

€

96,00

Junioren t/m 12 jaar

€

84,00

2.

Oprichting zaalvoetbaltak

De vergadering neemt het voorstel van het bestuur over om te onderzoeken of uitbreiding van de
vereniging met een zaalvoetbaltak mogelijk is. Dit onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de
zaalvoetbaltak zich financieel zelf moet bedruipen.
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Uit dit besluit vloeit voort dat de statuten moeten worden aangepast. De gewijzigde statuten
worden in een later stadium tijdens een extra ledenvergadering besproken. Gelijktijdig wordt het
onderwerp ‘zaalvoetbal’ dan met de leden besproken.
Informatief
Op korte termijn zal het bestuur aan de leiders van de senioren- en juniorenelftallen een voorstel
doen om te komen tot een boetebeleid. Dit reglement wordt met de leiders van de seniorenelftallen
en de oudste jeugdelftallen besproken.
Met dit beleid wordt vastgelegd onder welke omstandigheden een speler een door de KNVB
opgelegde geldboete zelf zal moeten betalen.
Op initiatief van de gemeente wordt momenteel gesproken over de oprichting van een stichting die
het beheer heeft over de sportaccommodaties van VV Eijsden, TV Eijsden en S.V.M.E. Door deze
vorm van beheer wordt de investering in het extra grasveld voor de gemeente goedkoper en wordt
de huur die S.V.M.E. voor de accommodatie lager.
Het bestuur is het met de aanwezige leden eens dat deze vorm van beheer van de accommodatie
voldoende zekerheid moet bieden. Contractueel moet met de gemeente Eijsden worden vastgelegd
dat een vereniging niet moet opdraaien bij (financiële) moeilijkheden van de andere gebruiker. Bij
de besprekingen met de gemeente en de beide verenigingen zal dit punt worden benadrukt.

Algemene ledenvergadering | 10 september 2010

