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Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen voorzitter

4. Ingekomen stukken

5. Verslag Algemene Ledenvergadering 28 mei 2015

6. Stemverdeling (bijlage I)

7. Jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2015/2016

8. Financiële verslagen
 a. financieel verslag vereniging 2015
 b. financieel verslag sporthal De Brug en accommodaties 2015
 c. financieel verslag sportkantines 2015
 d. bevindingen Kascontrole Commissie

9. Begrotingen
 a. begroting sportkantines 2016
 b. begroting sporthal De Brug en accommodaties 2016
 c. begroting vereniging 2016

10. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (bijlage II)

11. Voorstel tot fusie met Z.V. Noordkop (bijlage III)

12. Bestuursverkiezing, bevestiging afdelingsvoorzitters
De heer A.M.Q Mensink is volgens HHR art. 18.3 aftredend als commissaris beheer. Hij stelt zich herkiesbaar 
voor een volgende periode. 
Voorstellen nieuwe afdelingsvoorzitters (indien hier wijzigingen in zijn opgetreden).

13. Rondvraag

13. Sluiting
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Stemverdeling (Bijlage I)

Artikel 16
1. Het stemmen in een algemene vergadering vindt plaats per afdeling. Het aantal uit te brengen stemmen 
door een afdeling is afhankelijk van het aantal leden van die afdeling. Het aantal stemmen wordt bepaald 
volgens de navolgende verdeling:

0 t/m 25 leden 1
26 t/m 75 leden 2
76 t/m 150 leden 3
151 t/m 250 leden 4
250 t/m 500 leden 5
501 of meer leden 6

2. Het bestuur heeft als vertegenwoordiger van de algemene verenigingsbelangen hetzelfde aantal  
stemmen als kan worden uitgebracht door de grootste afdeling plus 3.
3. De peildatum voor het vaststellen van het aantal stemmen is de eerste dag van de maand waarin een 
algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 17
De wijze van stemmen geschiedt op aanwijzing van de voorzitter van de vergadering. In principe wordt over 
personen schriftelijk en over zaken mondeling, bij acclamatie of bij handopsteken gestemd.

In overeenstemming met bovenstaande en het ledenaantal per 1 mei 2016 is het aantal stemmen  
per afdeling als volgt:

 Aantal stemmen
Bestuur 8
Afd. Activiteiten 3
Afd. Badminton 2
Afd. Basketbal 2
Afd. Boksen 2
Afd. Cricket 1
Afd. Elementair zwemmen 5
Afd. Handboogsport 0
Afd. Jiu Jitsu/Judo/Karate 3
Afd. Schermen 1
Afd. Tennis 3
Afd. Veldvoetbal 3
Afd. Wedstrijdzwemmen 2
Afd. Zaalvoetbal 4

Totaal aantal stemmen 39

Meerderheid = 21 stemmen
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Algemene wijziging
Consistent gebruik schriftelijk of per e-mail indien nodig.
Grammatica en interpunctie aangepast

Wijziging 1
Artikel Wijziging
3.1 (Oud) 1. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten, artikel 8, 2e lid onder b.,  

zijn de bedragen als volgt vastgesteld (genoemd is de jaarcontributie met  
tussen haakjes de maandtermijn):
a. leden vanaf 19 jaar € 192,00 (€ 16,00)
b. leden 13 t/m 18 jaar € 132,00 (€ 11,00)
c. leden t/m 12 jaar € 114,00 (€ 9,50)
d. minder valide leden € 144,00 (€ 12,00)
e. leden afdeling activiteiten € 78,00 (€ 6,50)
f. niet-actieve leden afdelingen € 78,00 (€ 6,50)
g. donateurs € 78,00 (€ 6,50)

3.1 Nieuw 1. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten, artikel 8, 2e lid onder b.,  
zijn de bedragen als volgt vastgesteld (genoemd is de jaarcontributie met  
tussen haakjes de maandtermijn):
a. leden vanaf 19 jaar € 192,00 (€ 16,00)
b. leden 13 t/m 18 jaar € 144,00 (€ 12,00)
c. leden t/m 12 jaar € 126,00 (€ 10,50)
d. minder valide leden € 144,00 (€ 12,00)
e. leden afdeling seniorenfitness € 120,00 (€ 10,00)
f. leden afdelingen biljarten, vrouwenkoor en volleybal € 90,00 (€ 7,50)
g. donateurs en leden afdeling activiteiten € 78,00 (€ 6,50)

Wijziging 2
Artikel Wijziging
3.2 (Oud) De toeslag per maand voor elke extra sport bedraagt € 5,00.
3.2 Nieuw De toeslag per maand voor elke extra sport bedraagt € 6,00.

Wijziging 3
Artikel Wijziging
3.4. (Oud) Leden van de afdelingen wedstrijdzwemmen en schoonspringen betalen een  

jaarcontributie van € 270,00; (€ 22,50 per maand).
3.4. Nieuw Leden van de afdeling wedstrijdzwemmen betalen een jaarcontributie van  

€ 330,00; (€ 27,50 per maand).

Wijziging 4
Artikel Verwijderen
3.6. (Oud) De vereniging organiseert voor personen ouder dan 50 jaar seniorenfitness.  

Voor deelname hieraan wordt men lid voor een aangepaste periode van 1 september tot 
1 juli. Men betaalt een jaarcontributie van € 105,00. Leden van een andere afdeling van de 
vereniging die hieraan willen deelnemen betalen in deze periode een toe slag van € 5,00 
per maand.



Wijziging 5
Artikel Wijzigen
4.0. (Oud) De leden van de vereniging zijn ondergebracht in afdelingen waarin de sport van hun 

keuze wordt beoefend. Een lid kan aangeven van meerdere afdelingen lid te willen zijn.
De vereniging kent de volgende afdelingen:
a. Activiteiten (biljarten, seniorenfitness, sjoelen, volleybal, vrouwenkoor)
b. Badminton
c. Basketbal
d. Boksen
e. Cricket
f. Elementair zwemmen
g. Handboogsport
h. Judo/Jiujitsu/Karate
i. Schermen
j. Schoonspringen
k. Tennis
l. Veldvoetbal
m. Wedstrijdzwemmen
n. Zaalvoetbal
Tevens kent de vereniging donateurs. De leden die deelnemen aan diverse behendig-
heidssporten en seniorenfitness zijn ondergebracht in de afdeling Activiteiten. Hun be-
langen binnen hun specifieke deel worden behartigd door een commissaris die overlegt 
met de voorzitter van de afdeling. Leden genoemd in deze paragraaf betalen een geredu-
ceerde contributie waarvan de hoogte wordt bepaald door de algemene vergadering.

4.0. (Nieuw) De leden van de vereniging zijn ondergebracht in afdelingen waarin de sport of activiteit 
van hun keuze wordt beoefend. Een lid kan aangeven van meerdere afdelingen lid te 
willen zijn.
De vereniging kent de volgende afdelingen:
a. Activiteiten
b. Badminton
c. Basketbal
d. Biljarten
e. Boksen
f. Cricket
g. Elementair zwemmen
h. Handboogsport
i. Judo/Jiujitsu/Karate
j. Schermen
k. Schoonspringen
l. Seniorenfitness
m. Tennis
n. Veldvoetbal
o. Volleybal
p. Vrouwenkoor
q. Wedstrijdzwemmen
r. Zaalvoetbal
Tevens kent de vereniging donateurs. Hun belangen binnen de vereniging worden  
door het bestuur behartigd. Donateurs genoemd in deze paragraaf betalen een  
gereduceerde contributie waarvan de hoogte wordt bepaald door de  
algemene vergadering.

Wijziging 6
Artikel Wijzigen
5.0. (Oud) Leden van een afdeling genoemd in artikel 4 onder a. t/m n., die langdurig niet kunnen 

sporten, evenals leden die langdurig geblesseerd zijn en leden die lid willen zijn van een 
afdeling maar daarin niet sportief bezig zijn, kunnen de status “niet actief” krijgen. Zij 
behouden hun rechten en plichten en hebben recht op een gereduceerde contributie 
waarvan de hoogte wordt bepaald door de algemene vergadering.

5.0. Nieuw Leden van een afdeling genoemd in artikel 4 onder a. t/m r., die langdurig niet kunnen 
sporten, evenals leden die langdurig geblesseerd zijn kunnen maximaal 2 maanden 
als niet actief sporter worden aangemerkt. Het lid dient dit schriftelijk of per e-mail 
(blessure@zeemacht.nl) kenbaar te maken aan het bestuur. Leden kunnen na het 
einde van het verenigingsjaar (31 mei) een verzoek indienen voor een restitutie van 
50% over de niet actieve periode. In alle andere gevallen beslist het bestuur.


