Secretariaat: Cor Zwier en Else Wiersma
Postadres Bevok:
Zuiderpad 91
1461 BS Zuidoostbeemster

Postadres ViP:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

e-mail: secretaris@bevok.nl
secretaris@vippurmerend.nl

Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 10 juni 2022
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur van Bevok en ViP u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op
vrijdag 10 juni 2022 om 20:00 uur in de Karekiet te Purmerend (Karekietpark 2).
De agenda van deze vergadering is toegevoegd aan dit bericht als bijlage. De voorgenomen fusie
tussen Bevok en ViP wordt in stemming gebracht. De ledenvergadering van Bevok en ViP vindt op
hetzelfde moment plaats. De vergadering begint met de ALV van Bevok en wordt gevolgd door de
ALV van ViP. Leden van beide verenigingen mogen aanwezig zijn bij de vergaderingen van de
twee verenigingen.
In de statuten is bepaald dat bij de stemming over ontbinding van Bevok en statutenwijziging van
ViP twee derde van de leden aanwezig moet zijn. Tijdens de ALV op 23 mei jl. waren te weinig
leden aanwezig en werd niet aan deze eis voldaan. De statuten geven aan dat dan een tweede ALV
dient te worden gepland, waarbij de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, mogen
stemmen. Het is voldoende als dan twee derde van de aanwezigen voor ontbinding of
statutenwijziging stemt. Daarom is deze vergadering op 10 juni 2022 gepland, zodat op een formeel
juiste manier de ontbinding of statutenwijziging plaats kan vinden.
Leden die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de vergadering kunnen een ander lid machtigen hun
stem uit te brengen. Machtigingen moeten schriftelijk of per e-mail voorafgaand aan de vergadering
zijn overhandigd aan de secretaris en tellen mee voor het aantal aanwezigen. Een lid van Bevok
mag maximaal één machtiging hebben en een lid van ViP mag maximaal drie machtigingen hebben.
Tijdens de ALV staan de openstaande vacatures geagendeerd. Geïnteresseerden in de vacatures
kunnen tot uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de vergadering (6 juni 2022) schriftelijk of per email worden aangemeld aan de secretaris.
Mocht u nog opmerkingen of toevoegingen hebben op de agenda, dan hoor ik het graag.
Hopelijk tot ziens op 10 juni a.s.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Bevok en ViP
Cor Zwier, secretaris Bevok
Else Wiersma, secretaris ViP
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Bijlage Agenda Bevok

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BEVOK 2022
Locatie

: Karekiet, Karekietpark 2 te Purmerend.

Datum/tijd

: vrijdag 10 juni 2022 om 20:00 uur

1. Opening / mededelingen voorzitter
2. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering van
23 mei 2022 (zie bijlage)
3. Ingekomen stukken
4. Stemming over de ontbinding van Bevok ten behoeve van de
oprichting van Volleybalclub De Where
• Toelichting plannen werkgroepen en stukken notaris (zie bijlage)
• Vragen over de fusie
• Stemming over statutenwijziging
5. Rondvraag
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Bijlage Agenda ViP
1. Opening en vaststelling agenda
2. Benoeming stembureau (indien nodig)
3. Mededelingen
4. Vaststelling notulen ALV d.d. 23 mei 2022 (zie bijlage)
5. Stemming over de naamsverandering van ViP ten behoeve van de oprichting van
Volleybalclub De Where
b. Toelichting plannen werkgroepen en stukken notaris (zie bijlage)
c. Vragen over de fusie
d. Stemming over fusie / statutenwijziging
6. Rondvraag en sluiting
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Bijlage Agenda Volleybalclub De Where
1. Opening en vaststelling agenda
2. Benoeming stembureau (indien nodig)
3. Benoeming bestuursleden:
a. De functie van voorzitter: het bestuur stelt voor om Jef van Bemmel te benoemen
b. De functie van penningmeester: het bestuur stelt voor om Samantha Truong te benoemen
c. De functie van secretaris: het bestuur stelt voor om Else Wiersma te benoemen
d. De functie van sportzaken: het bestuur stelt voor om Brenda Bloothoofd te benoemen
e. De functie van bestuurslid Communicatie Activiteiten Vrijwilligers is vacant
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de vergadering (dus tot
6 juni 2022) schriftelijk of per e-mail bij een van de secretarissen worden aangemeld.
Tegenkandidaten moeten worden gesteund door een tiende gedeelte van de tot stemmen
gerechtigde leden (minstens dertien leden). Tevens dient een verklaring te worden overgelegd
dat de voorgedragen kandidaat met een eventuele benoeming akkoord gaat.
4. Mededelingen
5. Vastelling begroting bestuur en vaststelling contributies seizoen 2022-2023 (zie bijlagen)
6. Voorstel commissieleden (zie bijlage)
7. Vacatures in commissies (zie bijlage)
a. Openstaande vacatures:
- Voorzitter en leden Kledingcommissie
- Voorzitter en leden Activiteitencommissie
- Leden Vertrouwenscommissie
- Leden Klachtencommissie
- Leden Kascontrolecommissie
b. Geheimhoudingsverklaring commissieleden
8. Vaststelling Huishoudelijk Reglement, Privacyverklaring en visie en missie (zie bijlagen)
9. Rondvraag en sluiting
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