
Verslag Algemene Ledenvergadering v.v. Forza Schouwen-Duiveland no.9 op 22 november 2016, begin 19.30 

uur in Sportblok, L. Blokweg te Zierikzee. 

 

Aanwezig: 25 leden. 

Afmelding: Chantal, Arjan Klok, Yuri, Bart, Huub v.d.S. H2 (spelen). 

 

1 Opening voorzitter, dames in de meerderheid, vergadering aan de hand van de sheets.  

2 Agenda blijft zo die is.  

3 Verslag vergadering 12-11-2015 goedgekeurd.  

4 Jaarverslagen secretariaat, jeugdcommissie goedgekeurd.  

5 Financiën. Eveline neemt begroting 2017 door, veranderingen met vorig jaar worden 

uitgelegd. 

Kascommissie keurt administratie goed en verleent decharge aan penningmeester.2e lid 

Kascommissie: Mirella eruit, Yuri blijft, Willemijn komt  er bij. 

Er zijn 111 betalende en 9 ereleden, dus 120 leden. 

 

6 Bestuur: Martin als vicevoorzitter krijgt het woord. 

Wim nog interim voorzitter, geeft aan nog 2 jaar (tot 2018) te doen, dan definitief klaar. 

Lydia is aftredend en niet herkiesbaar, nog geen secretaris gevonden, dan blijft ze tot 

einde seizoen en dan is het klaar. 

Martin is aftredend, wordt herkozen en geeft aan dat dit wel de laatste termijn is. 

Zoektocht naar bestuursleden en voorzitter gaat onverminderd door. 

 

7 Visie Forza doorgenomen door Wim. 

Stelt nieuwe opzet TC voor om ambities teams te verbeteren, op zoek naar mensen met 

ervaring en kennis voor de TC. Leden TC zouden “sparring partner” van 

teams/coaches/trainers worden. 

Yuri/Valentijn zetten zich in voor VVF (Vrienden van Forza) waarbij 50 euri(!) per jaar 

betaald wordt voor een logo op naam op het bord, dat daarvoor in Bruinisse hangt. Om 

daar meer bekendheid aan te geven zal Daphne op facebook en de site daar iets over 

schrijven. Het bord hangt er al, José Schikker nog wel informeren. 

2017 10 Jaar Forza. Festiviteiten zouden kunnen zijn een groot eindfeest bij einde 

seizoen, grastoernooi bij Bruse Boys, waarvoor bij ieder team 2 medewerkers gezocht 

wordt. Het aanbod van Bruse Boys is dat de accommodatie gebruikt mag worden en de 

kantinewinst voor Forza is. Andere jubileumactiviteit ideetjes zijn altijd welkom. 

 

8 Rondvraag: 

Eva: Hoe werkt evenementencommissie? Lisa antwoordt dat D2 een en ander wil 

regelen, ieder doet zijn ding in overleg met haar ( zij is aanspreekpunt). 

Marjo 1: Thuiswedstrijden op site niet duidelijk. Wordt z.s.m. veranderd. 

Marjo 2: Graag prikbord voor foto's/mededelingen in de Vanger/Sportblok ( indien 

mogelijk). 

Nadine: Graag 2 extra telborden ( goede) in de Vanger. Wordt gevraagd aan SMC, 

voorts worden de netten vervangen ( + extra antennes en netten). 

Els: Ideetje: Bij H1 tussendoor muziek + cheerleaders, mag ook bij D1. 

 

9 Sluiting 21.00 uur, dank voor komst en tot ziens.  

  


