
Mededeling van het bestuur: ALV 2022 
 

Dinsdag 30 augustus 2022 is er om 19.30 een ALV. 

De agenda ia als volgt. 

 

AGENDA 

1. Opening van de voorzitter 

 

2. Ingekomen stukken 

 

3. Notulen van Algemene Vergadering van maandag 8 november 2021, 20.00 uur. 

De notulen zijn bijgesloten. 

 

4. Mededelingen Bestuur 

 

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2021/2022 

 

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2021/2022 

 

7. Verslag kascommissie, decharge bestuur 

 

8. Verkiezing van het bestuur. 

 

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: 

- Jurriaan Frakking (voorzitter), functie is beschikbaar 

- Charles Kint (vicevoorzitter) 

- Nikola Pavloff (secretaris) 

- Sven Landa (penningmeester), functie is beschikbaar 

- Kevin Matzen (Jeugd) 

- Jesse Bollen (Juridische zaken en Evenementen), functie is beschikbaar 

 

Leden worden uitgenodigd om hun interesse in een bestuursfunctie kenbaar te maken 

aan het huidige bestuur. 

 

De kascommissie bestaat uit Paul Kortleve en Ellen Lambrecht. Ellen is niet 

herkiesbaar en die functie is ook beschikbaat. 

 

 

9. Contributies seizoen 2022-2023 

 

Voor Corona is er een contributieverhoging vastgesteld door het Bestuur naar  €300 

voor Senioren en €200 voor Jeugd. Deze verhoging is steeds uitgesteld vanwege 

Corona om de leden tegemoet te komen. Maar de kosten nemen ook voor ons enorm 

toe. Mini’s en Niet-Spelende leden blijven onveranderd. 

 

Senioren   €300 

Jeugdleden(7-18   €200 

Mini’s   €100 

Niet-Spelende leden €85 

 



SV RAP zorgt er voor dat er altijd een (betaalde) scheidsrechter is voor de Thuis-

wedstrijden van de senioren. 

 

 

10. Inzet vrijwilligers 

Het is voor een club steeds noodzakelijker dat er meer ondersteuning komt bij de 

verschillende taken. Wij stellen voor omdat op een manier te doen, zoals dat vele 

ander clubs is. Aan het begin van het seizoen krijgt elk lid een lijst met taken waar 

hij/zij ondersteuning bij kan leveren. Denk dan aan: bardienst, (simpele) klussen, 

scheidsrechter bij de Jeugd, sponsorwerving, etc. Het gaat om maximaal 10 uur per 

seizoen. Dat voorkomt ook dat de club extra kosten moet maken.  

Leden die ervoor kiezen om GEEN vrijwilligerstaken uit te voeren, zal de contributie 

€50 hoger zijn. 

 

11. Vaststelling begroting seizoen 2022-2023 

 

12. Verkiezing kascommissie 

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting door de voorzitter 

 

 

Met sportieve groet, 

 

 

Bestuur SV RAP 
 


