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Aan: de leden van v.v. TSC 

 
UITNODIGING 

 
Algemene Ledenvergadering v.v. Tavenu Sparta Combinatie 
  

Donderdag 16 september 2021 om 19.30 uur 
 
 
Namens het Bestuur van vv TSC nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van 
onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op donderdag 16 september 2021 om 19.30 uur in onze 
kantine aan de Warandelaan 10 te Oosterhout NB. 

 
 
De Agenda: 
 
1. Opening door Ernst-Jan van Langh, voorzitter van TSC. 
2. Notulist ALV. Aanstelling. (Besluit). 
3. Organisatie en Spelregels ALV (op de site van TSC). (Besluit). 
4. Ingekomen stukken. 
5. Vaststelling Notulen van de bijzondere ledenvergadering van 27 januari 2020 (de notulen zijn 

vanaf donderdag 2 september 2021 op afspraak met onze secretaris ter inzage op het 
wedstrijdsecretariaat in onze kantine). (Besluit). 

6. Verslag van het Bestuur: 
7. Financiën 

Goedkeuring financieel jaarverslag.  
a. Jaarverslag ’16-’17, ’17-’18 en ’18-’19 door onafhankelijke accountant & 

kascontrolecommissie; goedkeuring financiële jaarverslagen over deze jaren en decharge 
van het oude bestuur. 

b. Jaarverslag ’19-’20, vanwege Corona, door onafhankelijke accountant & 
kascontrolecommissie; goedkeuring financiële jaarverslagen over deze jaren en decharge 
van de penningmeester en bestuur. 

c. Jaarverslag ’20-’21 door onafhankelijke accountant & kascontrolecommissie; goedkeuring 
financiële jaarverslagen over deze jaren en decharge van de penningmeester en bestuur. 

financiële zaken kunnen, op afspraak met de penningmeester, op donderdag 9 september 2021 
worden ingezien in het wedstrijdsecretariaat.  
Verkiezing leden van de Kascommissie. (Besluit). 

8. Verkiezing bestuursleden: (Besluit). 
Aftredend: 
Ernst Jan van Langh: voorzitter 
Andreo Sips: lid (accommodatie & horeca) 
Avelon van Geel: lid (Dames en meidenvoetbal) 
 
Uitbreiding en vacante posities: 
Voorzitter 
2 aftredende bestuursleden 
3 nieuwe bestuursleden 
 
Kandidaat bestuursleden: 
Zodra deze bekend zijn zullen ze via de site bekend gemaakt worden (uiterlijk 9 september 
2021) 
 

 
Pauze. 
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9. Uitslagen verkiezingen. (Besluit). 
10. Statuten en huishoudelijke reglement (Besluit) 

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt aan alle leden verstrekt via de site. 
Gelieve uw vragen / opmerkingen schriftelijk voor aanvang van de ALV kenbaar te maken bij 
de secretaris. 

11. Aanstellen Raad van Toezicht (besluit) 
Het bestuur te mandateren om een Raad van Toezicht aan te stellen. Kandidaten kunnen zich 
na afloop van de vergadering kenbaar maken bij het bestuur 

12. Vaststellen jaarbegroting 2021-2022. (Besluit). 
13. Slopen oude kantine (Besluit). 
14. Rondvraag: vragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering of tijdens de pauze 

schriftelijk in te leveren bij de secretaris. (Mondelinge vragen tijdens de algehele ALV 
toegestaan). 

15. Sluiting van de vergadering. 
 
Oosterhout, september 2021  
 
Het Bestuur 
 


