
Sport- en Jeugdvereniging 

Pijnackerse Watervrienden 
www.pijnackerse-watervrienden.nl 

 Pagina 1 van 3 

www.pijnackerse-watervrienden.nl  Pijnackerse Watervrienden 
KvK:  40397658  Noordweg 77a 
IBan: NL36RABO0142895539  2641 ZA  Pijnacker 

                         
 

 

UITNODIGING  
 

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor het bijwonen van de  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Van de Pijnackerse Watervrienden, 

op maandag 21 maart 2022. 

 

Locatie:   Thuis (zie toelichting) 

Inloggen vanaf:   19.00 uur 

Aanvang ALV:    19.30 uur 

 

 

De volgende punten staan op de agenda:  

1. Opening 

2. Mededelingen, volgorde en agenda 

3. Notulen van de ALV 2021 

4. Inkomende post 

5. Jaarverslag 2021 

 

  Pauze 

 

7a.   Financieel jaarverslag **) 

7b.   Verslag Kascontrole Commissie 

8. Begroting 2023 *)  **) 

9. Bestuursvoorstellen *) **) 

10. (Her)verkiezing bestuursleden / kiesschema *) **) 

11. Verkiezing Kascontrole Commissie 2022 *) **) 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

*) over dit punt kan worden gestemd tijdens de vergadering (indien noodzakelijk) 

**) zie de toelichting voor extra informatie 

 

Indien u een agendapunt wilt aanbrengen dan dient dit tenminste tien dagen voor aanvang van de 

vergadering, uiterlijk op 11 maart 2022, bij het secretariaat van de PWV 

(pwv.secretariaat@gmail.com) te zijn binnengekomen. 

 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie, dan dient dit bij voorkeur tien dagen 

voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat van de PWV te zijn binnengekomen. Volgens 

het Huishoudelijk Reglement artikel 14 moet dit door tenminste drie leden zijn ondertekend. Deze 

handtekeningen kunnen ook op de avond zelf worden verzameld.  

 

Vanaf uiterlijk 12 maart a.s. staan het concept jaarverslag 2021, de concept begroting 2023 en de 

concept notulen van de ALV 2021 op onze website www.pijnackerse-watervrienden.nl. Een 

papieren versie is op te vragen bij het secretariaat (pwv.secretariaat@gmail.com). Er zal geen 

papieren versie in het clubhuis liggen.  

 

Wij rekenen op uw aller komst.  

 

 

Het Bestuur van de Pijnackerse Watervrienden  

mailto:pwv.secretariaat@gmail.com
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Toelichting op de agenda ALV 2022 
 

Ondanks de versoepelingen na de Covid-19 pandemie heeft het bestuur toch besloten om niet met 

zijn allen in het clubhuis de Algemene Ledenvergadering te houden.  

De vergadering gaan we net als vorig jaar houden via een Teams-meeting. Dat vraagt wat 

aanpassingen van ons en van u. U meldt zich aan voor de ALV (< 19 maart) door een mail te 

sturen naar: pwv.secretariaat@gmail.com. U krijgt dan in het weekend voor de ALV of op maandag 

zelf, van ons een mail met een link naar de Teams-vergadering. Met deze link kunt u maandag 21 

maart vanaf 19 uur in loggen. Er is dan een live-verbinding met het bestuur. Alle leden kunnen 

zich aanmelden.  

Tijdens deze vergadering zal er ook gestemd worden. Wij willen u vragen om 3 voorwerpen uit uw 

omgeving te gebruiken, een rood papier of voorwerp (oneens), een groen papier of voorwerp 

(eens) en een geel papier of voorwerp (neutraal).  

 

Spelregels voor soepel verloop van de vergadering:  

- Zet uw microfoon uit. Gebruik het handje of de chatfunctie om te communiceren. Tijdens de 

vergadering zal er iemand aanwezig zijn om de chats te lezen. U mag zelf kiezen of u de 

camera aan of uit wilt zetten.  

- Meldt u na het inloggen aan en meldt daarbij wie u vertegenwoordigt: bijvoorbeeld: Hans 

Bouwer meldt zich voor Hans Bouwer. Door deze melding heeft u de presentielijst getekend. 

- De meeting zal worden opgenomen ten behoeve van de notulen. In dit geval betekent dat 

ook dat beeld wordt opgenomen. Aan u de keuze of u met of zonder camera aan de 

vergadering volgt.  

- Het is mogelijk om iemand te machtigen. Geef dit voorafgaand aan de vergadering door aan 

het secretariaat. Dit kan tot de aanvang van de vergadering. Degene die u machtigt meldt 

zich dan door aan te geven: Hans Bouwer voor Hans Bouwer en is gemachtigd voor Rick 

Bouwer.  

- Zorg dat u iets van rood, groen en geel paraat heeft. Het moet duidelijk overkomen. Als u 

gevraagd wordt te stemmen, houdt dan het papier of voorwerp zoveel mogelijk voor de 

camera, zodat het hele beeld gevuld wordt met de kleur rood, geel of groen. Lukt het niet 

of bent u niet in het bezit van een camera, geef dan uw stem via de chatfunctie. Het is niet 

nodig hierbij uw naam te geven.  

 

7a. Financieel jaarverslag 

We vragen uw speciale aandacht voor de stukken van de penningmeester die in het 

jaarverslag verwerkt zijn. Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn lager uitgevallen dan 

begroot. Daardoor kon er minder gereserveerd worden. Het jaar is met een kleine winst 

afgesloten.  

Het bestuur vraagt u tijdens de vergadering de penningmeester te dechargeren 

van het gevoerde financiële beleid over 2021.  

 

8. Begroting 2023 

Op de vergadering wordt u gevraagd in te stemmen met de begroting voor 2023. 

De begroting is opgesteld met als referentie de resultaten van 2019 en de voor 2022 en 

2023. We willen hierbij alvast aangeven dat door de huidige omstandigheden (Oorlog, 
Corona en gasprijzen) veel onzekerheid bestaat over de toekomst.  

 

10. (Her) verkiezing bestuursleden/kiesschema 

Volgens het kiesschema zoals in 2014 tijdens de ALV is geaccordeerd, zullen op deze ALV 

aftreden: 

 

 

 

- Secretaris 

2022 (2
e
) secretaris + Redactie commissielid 
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Annelieke Papadaki-Kromkamp treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur zoekt 

iemand die zich beschikbaar stelt als secretaris.  

 

- Redactie commissie lid 

Marja van Limbergen-Roos treedt af en stelt zich herkiesbaar.  

 

11. Verkiezing Kascontrole Commissie 2022 

De kascontrole commissie 2021 treedt tijdens de vergadering af. Volgens het reglement 

zullen worden voorgedragen voor de kascontrole commissie 2021: 

1. Rieta vd Ende  

2. Myriam Baars  

3. Charl Boere 

 

Het bestuur is op zoek naar een derde lid voor de kascontrole commissie van 2022. U mag 

zich vooraf kandidaat stellen door een mail te sturen naar het secretariaat. U kunt zich ook 

kandidaat stellen tijdens de vergadering. Over de nieuwe kascontrole commissie zal worden 

gestemd.  
 


