
 
 
AGENDA ALV NVW 

Zaterdag 26 januari 2019 in het clubhuis van de surfvereniging Almere Centraal, 
Surfstrand Haven 2, Gooimeerdijk-West, 1353 CT ALMERE. 

 
Het clubhuis is open vanaf 13:00 
 
Behalve de Algemene Ledenvergadering worden er ook nog 3 interessante lezingen 
gegeven waarvoor we 3 experts hebben weten te vinden. 
 

PROGRAMMA 
13:30 Aanvang lezingen.  

1. Trainen en wedstrijdvoorbereiding 
Robbert-Jan is als trainer betrokken bij het Topsport Centrum Almere en geeft 
tips hoe je, je kunt voorbereiden op een wedstrijd en je zelf een 
trainingsprogramma kunt maken. 
 

2. Voeding en (top)sport 
Josette van Toor is als voedingsdeskundige gespecialiseerd in het begeleiden 
van sporters en nauw betrokken bij het NOC-NSF 
 

3. Ontwikkelingen Foilen. 
Pieter Bijl geeft zijn visie op de ontwikkelingen van het foilsurfen. 

 

 
Na afloop van deze lezingen zullen we verder gaan met het officiële programma voor de 
Algemene Ledenvergadering: 
 

AGENDA LEDENVERGADERING 
 

1. Opening 

 

2. Mededeling bestuur 
 

3. Verslag ALV 22 oktober 2017 

 

4. Financieel 
a. Verslag van de kascommissie over 2017 

b. Samenstelling kascommissie 2018 

c. Voorlopig overzicht 2018 
d. Wanbetalers 

e. Begroting 2019 

 
5. Aanpassen contributie 2020 



VOORSTEL: 

Het bestuur stelt voor om de contributie te verlagen met 2,50 pp naar 40,-

- euro voor volwassen leden en 28,-- voor jeugdleden en een toeslag te 
berekenen van 7,50 euro indien geen toestemming is gegeven voor 

automatische incasso van de contributie. 

REDEN: 
Het versturen van rekeningen, betalingsherinneringen en het bijhouden 

van de betalingen kost veel tijd en geld (verzendkosten). 

De verlaging van 2,50 pp wordt gecompenseerd door de toeslag van 7,50. 
Indien iedereen besluit om toestemming te geven voor automatische 

incasso zal de contributie inkomsten ca 300,-- lager zijn, er zal daarnaast 

ca 50,-- minder worden uitgegeven aan porto. 

 
6. Verslag van de Secretaris over 2018 

 

7. Wedstrijden 
a. Verslag 2018 

b. Plannen 2019 

 
8. Trainingen 

a. Verslag 2018 

b. Plannen 2019 

 
9. Bestuursverkiezingen 

We zoeken naar kandidaten voor de functie van Penningmeester. 

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur: info@wedstrijdsurfen.nl 
 

10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 


