
Agenda ledenvergadering SV Dalfsen maandag 28 maart 2022 

Kantine SV Dalfsen, aanvang 20.00 uur 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen ledenvergadering 26-11-2019 

4. Jaarverslag 2020-2021 

5. Financieel verslag 

– Jaarcijfers voetbal en kantine 

6. Verslag kascommissie (Raymond Bakema) 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

– Raymond Bakema (aftredend) 

– Hugo Endeman (4e jaar)  

– Andre Westendorp (2e jaar) 

 

Voorstel van verlening tot decharge 

8. Begroting 2021-2022 voetbal en kantine 

9. FC Dalfsen door Wim Hulleman 

10. Pauze 

11. Onderzoek naar toekomst van de voetbalsport in Dalfsen 

Centraal staat de vraag wat het beste is voor de toekomst van de voetbalsport in 

het dorp Dalfsen. Voorstel is om gezamenlijk met ASC een onderzoek in te stellen 

om een antwoord te vinden op deze vraag. Het onderzoek zal uitgevoerd worden 

door een nog in te stellen commissie. De resultaten zullen aansluitend 

gepresenteerd worden aan de leden van beide verenigingen en de basis vormen 

voor eventuele vervolgacties en besluiten. 

12. Voorstel LED-verlichting Sportpark Gerner 

13. Bestuursverkiezing 

– Voorzitter vacant, wordt ad interim ingevuld door Dirk Mosterman 

– Secretaris, aftredend Gerriet Schutte, Esther Meier heeft zich aangemeld als 



kandidaat, stelt zich verkiesbaar 

– Penningmeester, aftredend Marc Kool, Twan Rientjes heeft zich aangemeld als 

kandidaat, stelt zich verkiesbaar 

– Bestuurslid voetbalzaken, aftredend Wim van der Vegt, Sjoerd Klarenbeek heeft 

zich aangemeld als kandidaat, stelt zich verkiesbaar 

– Bestuurslid sponsoring vacant, wordt ad interim ingevuld door Dirk Mosterman 

– Bestuurslid PR en Communicatie, aftredend is Steve Oosterkamp maar heeft 

zich herkiesbaar gesteld 

– Bestuurslid Algemene Zaken, aftredend is Anne Feijen en heeft aangegeven 

niet herkiesbaar te zijn. Anne is bereid haar taken voort te zetten tot en met de 

volgende ledenvergadering (november 2022) 

 

Kandidaten en/of tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich tot een half 

uur voor de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden. 

 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de financiele 

stukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine en kunnen worden 

ingezien.  

 


