Verslag 2de algemene ledenvergadering van S.V. Argo gehouden op
zaterdag 27 maart 2021 via MSTeams.
1. Opening door voorzitter.

De voorzitter Harrie Bruisten heet alle 17 leden welkom op deze
vergadering welke de geschiedenis zal ingaan als de eerste digitale
ledenvergadering. Het spreekt voor zich dat wij deze vergadering liever
in de kantine hadden willen houden maar de Corona pandemie geeft
ons geen andere mogelijkheid.
Vervolgens wordt er stil gestaan bij de overleden leden van S.V. Argo,
de samensmelting van VV Armada en VV Obbicht. In het bijzonder
herdenken wij Léon Honnef die ons onlangs is ontvallen en Jan Cox
die afgelopen week is overleden. Hierna wordt aan de leden gevraagd
om te gaan staan voor 1 minuut stilte.

2. Vaststelling definitieve agenda.

Voorzitter neemt de agenda door en vraagt de vergadering of er nog
punten zijn welke op de agenda moeten worden geplaatst. Daar er
geen nieuwe agenda punten worden aangedragen wordt de agenda
als definitief beschouwd.

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 10 januari 2020.

De notulen worden onder dank aan de samensteller, Caspar Vossen,
door de vergadering goedgekeurd. De inhoud hiervan konden de leden
al inzien via de website

4. Jaarverslag secretaris aangaande het seizoen 2019/2020.
Het jaarverslag van de secretaris wordt onder dankzegging aan de secretaris,
Wil Conjour goedgekeurd. Evenals de notulen van de ledenvergadering
waren het jaarverslag al te lezen op de website.

5. Financieel jaarverslag 2019/2020.
Wilbert Mulleners, penningmeester, geeft via een presentatie een toelichting
op de financiën over het seizoen 2019/2020. Hij geeft aan hoe het negatieve
resultaat is ontstaan in dit seizoen. Het resultaat valt door de diverse
subsidies van diverse instanties nog mee. Wel moeten wij er rekening mee
houden dat het negatieve resultaat voor het seizoen 2020/2021 hoger zal zijn

6. Verslag kascontrole commissie.
De commissie die de stukken op voorhand had toegestuurd gekregen
geeft enkele aanbevelingen aan betreffende tijdstip, inning contributie
waar toch een prijskaartje aan hangt. Compliment voor de ontvangen
bedragen door de Corona pandemie.
Na het bekijken en controleren van de financiële stukken dechargeren
zij de penningmeester en het bestuur.

7. Verkiezing leden kascontrole commissie.
Deze commissie bestaat uit 3 leden Tom Kitzen, Rob Coenen en Roland
Wenmeckers. van de 2 laatstgenoemde personen zal een persoon aftreden.
Daar er vanuit de vergadering geen kandidaat is zal er door het bestuur
gekeken worden naar een kandidaat vanuit de niet aanwezige leden.

8. Vaststelling van de begroting seizoen 2020/2021.

In de begroting voor het seizoen 2020/2021 speelt de Corona
pandemie ook een grote rol. In september 2020 werd er een begroting
opgesteld welke in maart 2021 door de lockdown weer moest worden
aangepast enerzijds door stopzetting competitie in oktober en
anderzijds door de sluiting van beide kantines. Beide gebeurtenissen
waren in maart nog steeds van kracht.
9. Vaststelling contributie S.V. Argo seizoen 2020/2021.
Het voorstel vanuit het bestuur om de contributie voor het seizoen 2020/2021
niet te veranderen wordt door de vergadering goedgekeurd, waarmee
onderderstaand contributiemodel wederom is aangenomen.
Senior
- Actief

€140.00

- Actief Kader

€ 70.00

- RecreActief / 35+

€ 84.00

- RecreActief Kader

€ 42.00

- NietActief

€ 60.00

- NietActief Kader

€ 30.00

- Erelid / Lid van verdienste

€ 0.00

Junior
- JO19 JO17 JO15

€ 80.00

Pupil
- JO13 JO11 JO9 JO7

€ 80.00

10. Aanpassing huishoudelijk reglement
De voorzitter legt uit waarom het bestuur een aanpassing van huishoudelijk
reglement heeft voorgesteld. De aanpassing houdt in dat de inning van de 1e
helft van de contributie in een vroegtijdig stadium zal kunnen starten
onafhankelijk van de algemene ledenvergadering. De leden hebben dit
voorstel conform het huishoudelijk reglement 14 dagen van tevoren
mogen ontvangen bij de uitnodiging voor deze vergadering.
Het aantal uitgebrachte digitale stemmen bedroeg 14. Het aantal
stemmen voor was 14 en tegen 0 hetgeen betekent dat het voorstel
met de vereiste 2/3 meerderheid is aangenomen.

11. Bestuursverkiezing.
Vanuit het bestuur hebben vanwege het rooster van aftreden Harrie Bruisten
en Dave Vencken aangegeven zich wederom herkiesbaar te stellen voor een
periode van 3 jaar. Niek Wetzels heeft daarnaast aangegeven zijn
bestuursfunctie ter beschikking te stellen. Er wordt nogmaals een dringende
oproep gedaan aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie. Verder geeft de voorzitter nog een korte uitleg omtrent de
reden dat Ger van der Wijst heeft afgezien van een bestuursfunctie. Hij blijft
betrokken bij S.V. Argo als commissielid technische zaken
Vervolgens wordt Henk Kitzen gevraagd om de uitslag van de digitale
stemming, bekend te maken.
Het aantal uitgebrachte digitale stemmen bedroeg 14.
Harrie Bruisten: Voor 12, tegen 1, ongeldig 1
Dave Vencken: Voor 12, tegen 0, ongeldig 2

12. Bestuursmededelingen.
Middengebied - Niek Wetzels geeft de vergadering een uitleg omtrent de
stand van zaken betreffende Middengebied. Ralf Lacroix geeft aan dat indien
er behoefte aan bestaat betreffende inrichting kantine en gesprekken met
brouwerijen hij vanuit zijn dagelijks werk hiervoor beschikbaar te stellen. Rob
Coenen heeft nog een vraag omtrent de energie voorzieningen. Vz deelt hem
mede dat wij hieromtrent nog nadrukkelijk in gesprek zijn. Als eigenaar ligt
de verantwoording bij de gemeente.
Trainer seizoen 2020/2021 - Als trainer voor het nieuwe seizoen is benoemd
Eric van der Luer.
Jubilarissen - De leden die binnenkort of dit reeds zijn geweest 25, 40, 50 of
60 jaar lid zijn of reeds zijn geweest zijn grotendeels in beeld. Leden waarvan
het aantal jaren van lidmaatschap dit niet helemaal duidelijk mocht zijn zullen
hier nog over benaderd worden. De huldiging zal dan op een passend
moment na de Corona pandemie plaatsvinden.

13. Rondvraag.
Luc Colaris vraagt hoe de stand van zaken is betreffende de stand van zaken
betreffende de commissies en hoe worden deze verder betrokken bij de
ondersteuning van het huidige/aanstaande bestuur.
Vz. - Het is lastig in deze tijd van lock down om de leden actief te krijgen in de
vereniging. Communiceren met de leden is een belangrijk punt in deze voor
nu en naar de toekomst toe.

14. Sluiting.
Vervolgens dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en
spreekt de hoop uit dat de komende ledenvergaderingen weer op oude
manier weer kunnen plaatsvinden.
Wil Conjour, secretaris S.V. Argo

