
Algemene Ledenvergadering Star 2017 
Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 
2017, die wordt gehouden op dinsdag 27 juni 2012 om 19.45 uur in Den Hommel.  
U kunt eventuele agendapunten toevoegen, via de secretaris, f.ophorst8@upcmail.nl 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen ALV juni 2016 
4. Verslag van de secretaris  
5. Verslag SGCT 2016 
6. Verslag FzL-trofee 
7. Verslag Technische commissie  
8. Verslag van de Selectiecommissie 

De selectiecommissie is in 2009 door de Ledenvergadering ingesteld. Het bestuur wil 
deze ledenvergadering iets langer stilstaan bij het reglement van die commissie. 
Geeft dit reglement volgens de leden nog steeds de gewenste doelstellingen en 
uitgangspunten weer? 

9. Verslag van de Protestcommissie  
10. Verslag van Feestcommissie  
11. Verslag van de Lustrumcommissie  
12. Verslag van de Kascommissie 2016-2017 en verkiezing nieuwe commissie 2017-2018 
13. Verslag van de penningmeester, jaarrekening 2016-2017, begroting 2017-201812.  
14. Contributie 2017-2018 
15. Samenstelling bestuur 2017-2018 

Het bestuur bestond in 2016-2017 uit: 
Naam    functie   mandaat tot  
Willem Jan van Rooyen voorzitter  2019 
Jaap Hazewinkel  penningmeester 2018 
Felix Ophorst   secretaris  2017 
Marc Kuijpers   technische zaken 2017 
Marlies Stam   ledenadministratie 2018 
Het bestuur stelt voor om in 2017-2018 in ongewijzigde samenstelling door te gaan. 
Dit houdt in dat Felix en Marc door de vergadering zouden moeten worden 
herbenoemd.  

16. Speelschema 2017-2018 
17. Notitie aangaande half-leden en externe invallers 

Als bestuur in het algemeen en als penningmeester in het bijzonder, worstelen we 
met de heikele vraag met betrekking: wat zijn de rechten van half-leden versus 
mensen die geen lid zijn maar zo nu en dan wel invallen bij onze vereniging? 
We hebben hierover gesproken en het was duidelijk dat het bestuursstandpunt is, dat 
half-leden meer rechten zouden moeten hebben dan buitenstaanders. Aan de andere 
zijde moeten ze weer niet dezelfde rechten hebben als volledige leden. 
Daarnaast is door een persoon die regelmatig invalt gevraagd of er een 
donateurschap zou kunnen bestaan om zodoende een bijdrage te kunnen leveren, 
omdat deze persoon de organisatie van onze clubavond hogelijk waardeert. Lid 
worden is dan weer een stap te ver. 
Daarom stellen we het volgende voor: 

 Incidentele invallers blijven welkom; we willen iedereen de kans geven met 

onze vereniging kennis te maken! 

 Invallers die met enige regelmaat op de clubavond verschijnen worden 

geattendeerd op een mogelijk donateurschap, waarbij gedacht wordt aan een 

bijdrage van € 20,- (wat overeen komt met ongeveer 8 avonden) 



 Half-leden kunnen altijd invallen tijdens interne competities en deelnemen aan 

top-integraal, zomerdrive en kerstdrive; ze kunnen echter nooit spelen voor 

eigen promotie / degradatie. 

 Voor invallers geldt een maximaal aantal avonden van 2 per interne 

competitie. Zij betalen tijdens de zomerdrive uiteraard de standaard bijdrage 

Graag leggen we deze regels voor aan de ALV om hiervoor goedkeuring te 

verkrijgen. 

18. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd 
19. Agendapunten van leden 
20. Rondvraag en sluiting 
 


