
 

Agenda 1e Algemene Ledenvergadering sv Brabant-Zuidoost  
Donderdag 9 februari 2023, De Stip Eindhoven 
 

1. Opening door de interim-voorzitters  
 

2. Mededelingen  
 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken  
 

4. Terugblik COVS Eindhoven e.o.  
a. Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 d.d. 21-03-2022 
b. Jaarverslag secretaris over 2022 
c. Jaarverslag penningmeester over 2022 
d. Verslag van de kascontrolecommissie over 2022 
e. Verslagen van de commissies over 2022 

i. Redactie- en website commissie 
ii. Training- en sport commissie 

iii. Ontspanningscommissie 
iv. Spelregelcommissie 
v. Begeleidingscommissie 

vi. Commerciële commissie 
vii. Commissie molestatie en tuchtzaken 

 
5. Terugblik COVS Valkenswaard e.o. 

a. Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 d.d. 25-04-2022 
b. Jaarverslag secretaris over 2022 
c. Jaarverslag penningmeester over 2022 
d. Verslag van de kascontrolecommissie over 2022 
e. Verslagen van de commissies over 2022 

i. Redactiecommissie 
ii. Spelregelcommissie 

iii. Sportcommissie 
iv. Ontspanningscommissie 
v. Werving en Behoud 

vi. Trainingen 
 

6. Pauze 
 

7. Bestuursverkiezingen  
Volgens Artikel 8.6 van de staturen; geschiedt de benoeming van bestuursleden op bindende voordracht van het 
bestuur danwel van vijftien stemgerechtigde leden. Voordracht door het bestuur worden bij oproeping voor de 
Algemene Ledenvergadering medegedeeld. Voordracht door de leden moeten uiterlijk veertien dagen voor de 
Algemene Ledenvergadering per aangetekend schrijven bij de secretaris zijn ingediend. De voordracht dient 



vergezeld te gaan van een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door het aantal 
stemgerechtigde leden, hetgeen uit handtekeningen en namen, gesteld op voormelde bereidverklaring zal moeten 
blijken. 

a. Verkiesbaar als Voorzitter voor een periode van 2 jaar (duo-rol): 
i. Daniël Jansen en Jeroen Quinten 

b. Verkiesbaar als Secretaris voor een periode van 1 jaar: 
i. Bas van Rijen 

c. Verkiesbaar als Penningmeester voor een periode van 3 jaar: 
i. Luuk Hendrix 

d. Verkiesbaar als Lid: 
i. Kylian Walthuis (1 jaar) 

ii. Lennart Geertsen (2 jaar) 
iii. Andre Werrelmann (3 jaar) 

 
8. Bestuursbeleid 

 
9. Activiteiten kalender 2023  

 
10. Begroting en contributie 2023  

 
11. Verkiezing kascontrolecommissie  

 
12. Huldiging jubilarissen  

 
13. Verenigingslid van het jaar  

 
14. Genodigden aan het woord 

 
15. Rondvraag 

 
16. Sluiting 


