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Nieuwsbrief
Er is al een lange tijd niet gevoetbald. En voor de senioren zijn er ook geen trainingen. Het is te hopen
dat we voor de zomerstop nog los kunnen; met trainen en nog liever met wedstrijden. Zo zijn we 2021
in gerold. Het jaar waarin onze vereniging 100 jaar bestaat! Door de onzekerheid die er op dit moment
is en eerst ook nog zal blijven, is door de jubileumcommissie besloten dat het jubileumfeest/reünie een
jaar doorschuift. In deze nieuwsbrief staat een verdere toelichting.
Algemene ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van V.V. OKVC. In
verband met het eerder uitstellen van de vergadering en de maatregelen die nu van kracht zijn is dit
een digitale vergadering. Leden kunnen zich vanaf maandag 22 februari via de website aanmelden.
Vóór de vergadering wordt een link met wachtwoord verzonden. Hiermee kan worden ingelogd.
Tijdens de online vergadering wordt een besluitenlijst verstuurd naar de aanwezige leden.
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. OKVC
Datum
Aanvang

Woensdag 3 maart 2021
20:00 uur

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Notulen van de Bijzondere Ledenvergadering van 1 juli 2020
De notulen van deze vergadering worden op verzoek via e-mail verzonden. Stuur hiervoor een
e-mail naar: katje3@hotmail.com.

5.

Jaarverslag secretaris

6.

Financieel jaarverslag penningmeester

7.

Vaststellen contributieregeling seizoen 2021 / 2022

8.

Vaststellen begroting seizoen 2020 / 2021

9.

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

10.

Vrijwilligers

11.

Sponsorcommissie

12.

Activiteitencommissie

13.

Scheidsrechtercommissie

14.

Voetbaltechnische zaken

15.

Jeugdzaken

16.

Bestuursverkiezing
Aftredend
Aftredend
Aftredend

Voorzitter
Lid
Lid

H. Rook (niet herkiesbaar)
J. Bosman (herkiesbaar)
D. van der Leij (herkiesbaar)

Kandidaten kunnen zich, gesteund door minimaal 3 leden, aanmelden voor de vergadering.
17.

Jubileum

18.

Rondvraag

19.

Sluiting

De vergadering begint om 20:00 uur. Deze vergadering is tot besluiten is bevoegd, hoe klein de
opkomst ook is.
Mededeling jubileum
De jubileumcommissie heeft in overleg met het bestuur de beslissing genomen om het jubileumfeest
(gepland op 4 september 2021) naar volgend jaar uit te stellen. Een nieuwe datum volgt nog. Het
uitstellen van het jubileumfeest is natuurlijk zeer spijtig, maar op dit moment is er te veel onzekerheid
over de vraag of en hoe een jubileumfeest doorgang kan vinden. Dit gaat ook op voor een andere
activiteiten waar wij veel mensen verwachten. Natuurlijk willen wij dit jaar wel aandacht besteden aan
het jubileum. Hoe dit nu wordt ingevuld is mede afhankelijk van de op dat moment geldende
maatregelen. Verdere informatie volgt zodra hier meer duidelijkheid over is.
Vacature kantinemedewerker (M/V)
Voetbalvereniging O.K.V.C. is opzoek naar kantinemedewerkers die op zaterdagmiddag en/of
zaterdagavond kantinediensten draaien wanneer de senioren van O.K.V.C. thuis voetballen of
wanneer er volleybal in de sporthal is.
Wie zoeken wij?
• Je bent minimaal 2 zaterdagen per maand beschikbaar
• Je bent flexibel inzetbaar
• Je denkt mee met de kantinecommissie over nieuwe producten en/of acties
Taken en verantwoordelijkheden:

• Verantwoordelijk voor de kantinediensten wanneer O.K.V.C 1 thuis speelt
• Verantwoordelijk voor de kantinediensten wanneer er volleybalwedstrijden zijn|
• Verzorgen van drinken tijdens de rust van voetbalwedstrijden
• Bestellen en aanvullen van producten
• Netjes houden van de keuken en bar tijdens en aan het einde van de kantinedienst
• 1x per week schoonmaak van de kantine en keuken.
Wat bieden wij?
• Vrijwilligersvergoeding (in overleg)
• Cursus Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)
Wil je meer informatie of heb je interesse? Neem dan contact op met Ruben Meijer via 0636156363 of
ruben_meijer@outlook.com.
Afmelden
Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar katje3@hotmail.com.

