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Uitnodiging Jaarlijks Algemene Vergadering (JAV) E.K.C.A. 
 
Als leden van de vereniging zijn we samen ‘eigenaar’ van E.K.C.A. Eén keer per jaar houden we daarom 
een ledenvergadering. Dit is een belangrijk moment in onze vereniging. Samen beslissen we dan wat 
we voor de komende tijd willen (of juist niet willen.) Laat jij jouw stem ook horen? Je bent van harte 
uitgenodigd!    
 
De vergadering wordt gehouden op vrijdag 25 september 2020 in: 
 

Zalencentrum De Oldenburg 
Hofplein 1 
6665 DH  DRIEL 

 
De aanvang is 19:30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.  
 
Mocht je om welke reden dan ook niet bij de fysieke ledenvergadering aanwezig kunnen/willen zijn, 
maar wel mee willen doen dan kun je dit bij de secretaris melden (secretaris@ekca.nl). Doe dit vóór 11 
september a.s. We kunnen dan een digitale vergadering (bijvoorbeeld via MS Teams) voor je openen. 
Deze wijze van vergaderen en stemmen (!) is sinds de tijdelijke Coronawet rechtsgeldig. Het digitaal 
vergaderen heeft echter veel haken en ogen, o.a. bij het tellen van de stemmen. Vandaar dat we 
voorkeur hebben om de vergadering in een bijeenkomst af te wikkelen.   
 
Op basis van de reglementen hebben toegang tot de vergadering: E.K.C.A.-leden van 16 jaar of ouder  
en ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) van E.K.C.A.-spelers van 15 jaar of jonger.    

 

Bij verhindering a.u.b. bericht per email naar: secretaris@ekca.nl of per post: Secretariaat E.K.C.A., 

Katwoudehof 44, 6843 BX ARNHEM. 

 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda. 

 
2. Ingekomen post. 

 
3. Behandeling concept-notulen JAV 27 september 2019 (bijlage). 

 
4. Financieel overzicht en begroting Vereniging E.K.C.A + vaststelling contributies.  

Deze stukken zijn op zaterdag 12 september 2020 (tijdens onze thuiswedstrijden) verkrijgbaar bij 
onze penningmeester. Mocht u een digitale versie willen ontvangen, dan graag een mail naar 
penningmeester@ekca.nl 
 
Leden en ouders van jeugdleden worden verzocht vooraf technische vragen te stellen aan de 
penningmeester via email: penningmeester@ekca.nl,  zodat we het tijdens deze vergadering vooral 
kunnen hebben over de keuzes die in de begroting staan.  
 

5. Verslag F.B.C. betreffende penningmeester E.K.C.A.  
 

6. Financiën Stichting tot Exploitaties van E.K.C.A.-cantines.  
De jaarstukken en begroting van de Stichting worden ter informatie aangeboden. Eventueel kunnen 
vragen worden gesteld aan het stichtingsbestuur. Er wordt niet gestemd over de financiën van de 
Stichting.  
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7. Samenwerking vereniging en stichting 
 
8. Verkiezing voorzitter en bestuursleden: 

 
Aftredend en herkiesbaar zijn:  
Dirk-Jan Velderman, voorzitter: herkiesbaar 
Martine Hese, techniek/sociale contacten: herkiesbaar 
Gerda Tangerink, secretaris: herkiesbaar 
Ivona Blaauw, penningmeester: herkiesbaar 
Vincent van Vulpen, algemene zaken: herkiesbaar 
Vincent van Vulpen, PR-zaken: sponsoring: herkiesbaar 

 
9. Verkiezing financiële beleidscommissie. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: 
Hans Meijlis, herkiesbaar 
Marianne Timmermans, herkiesbaar  
 

10. Rondvraag. 
 

11. Sluiting. 
 

Bijlage: toelichting op agendapunten 4 en 7. 
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Toelichting bij agendapunten: 
 
Toelichting bij agendapunt 4: 
De leden van de vereniging beslissen waar de gelden van de vereniging aan worden uitgegeven. Dit 
doen zij door de begroting vast te stellen. 

  
Vorig jaar hebben de leden de begroting 2019-2020 vastgesteld. Deze periode is nu voorbij en in de 
jaarstukken legt het bestuur uit of de begroting ook is uitgevoerd zoals bedacht (en waar afwijkingen 
zaten en hoe dat dan kwam). De leden hebben hier een controlerende rol. 

 
In de begroting voor komend seizoen 2020-2021 geeft het bestuur aan welke plannen er zijn er hoeveel 
die plannen kosten. De leden kunnen die plannen aanvullen, bijstellen of afwijzen. Hiermee geven de 
leden invulling aan de kaderstellende taak. Het bestuur voert vervolgens de vastgestelde plannen uit.  
 
Waarover gaan wij tijdens de ledenvergadering stemmen? 
 

1. De jaarstukken: aan de leden wordt gevraagd om decharge te verlenen aan de penningmeester 
van de vereniging. Als decharge wordt verleend zijn de leden akkoord gegaan met de 
jaarstukken en ontheft het de penningmeester van de verantwoordelijkheden over het boekjaar 
2019-2020. De FBC zal de leden adviseren omtrent de dechargeverlening.  
 

2. De begroting: vraag aan de leden is of de begroting kan worden uitgevoerd zoals voorgesteld. 
Voorstellen tot wijziging van de begroting heten amendementen en ieder lid kan voor- of tijdens 
de vergadering een (mondeling of schriftelijk) amendement indienen. Bij eventuele 
amendementen wordt er éérst over het amendement gestemd en daarna over de (eventueel 
geamendeerde) begroting 
 

3. De contributietabel: vraag aan de leden is of de gepresenteerde tabel kan worden uitgevoerd. 
Bij eventuele amendementen wordt er éérst over het amendement gestemd en daarna over de 
(eventueel geamendeerde) begroting 

 
De jaarrekening, balans en begroting van E.K.C.A. worden a.d.h.v. sheets tijdens de vergadering 
toegelicht.  
 
Toelichting bij agendapunt 7: 
Tijdens de ledenvergadering van 27-9-2019 is een commissie opgericht (zie de notulen). De commissie 
heeft als taak meegekregen om de samenwerking tussen de vereniging en de stichting te onderzoeken 
en om verbetervoorstellen te formuleren. Aangezien de commissie is ingesteld door de 
ledenvergadering legt zij ook verantwoording af aan de ledenvergadering.  

 
De commissie zal toelichten hoe zij te werk is gegaan, welke bevindingen zij heeft gedaan en welke 
voorstellen zij ziet om de samenwerking te verbeteren. De commissie verzorgt haar toelichting met een 
presentatie en tijdens/na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.  
Voor de orde van de vergadering is het van belang dat de werkzaamheden van de commissie niet 
‘opnieuw’ worden gedaan tijdens de vergadering. Daarvoor is immers de commissie aan de slag 
gegaan. Dit agendapunt is derhalve een gesprek tussen de leden en de commissie (en in mindere mate 
een gesprek tussen leden en bestuur/leden en stichting/bestuur en stichting).  

 
Aan het eind van het agendapunt volgt een stemming over het voorstel van de commissie.  


