
Uitnodiging voor de 65ste jaarvergadering 

van Handbalvereniging O.D.I.S. 
 

Bestemd voor ereleden, leden van verdienste, seniorleden, A-junioren, trainers,  

coaches en andere belangstellenden 

 

  Op maandag 30 september 2013, aanvang 19.30 uur 

 

in "De Derde Helft" 

 
AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen van de jaarvergadering van 17 september 2012 

4. Jaarverslag van het secretariaat 

5 Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris  

6 Jaarverslag van de scheidsrechterscoördinator 

7 Jaarverslagen van de Technische Commissie, de jeugdactiviteitencommissie, de kantinecommissie, 

de sponsorcommissie en de commissie van de Club van 100 

8 Verslag van de kascommissie 

9 Vaststellen contributiebedrag seizoen 2013/2014 

10 Jaarverslag van de penningmeester 

11 Begroting voor het jaar 2013/2014 

12 Verkiezing van de leden van de kascommissie 

13 Bestuursverkiezingen 

 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Nicolet van de Knaap en Petra Overdevest. 
Het bestuur stelt voor Simone de Hoog, in de plaats van Nicolet, aan te stellen als wedstrijdsecretaris en 
Dionne en Liset Verbeek aan te stellen als scheidsrechter coördinatoren. 
Tevens heeft Ferry Verbraeken afgelopen seizoen de taken van Andre van Zon als voorzitter van de TC 
overgenomen en het bestuur stelt voor Ferry officieel aan te stellen als bestuurslid. 
Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk 
melden bij het bestuur. 
 
14 Activiteiten 

15 Wat verder ter tafel komt 

16 Rondvraag 

17 Sluiting 

 

Mocht u om welke reden dan ook, niet in staat zijn deze vergadering bij te wonen, wilt u dit dan even laten 

weten bij het secretariaat. Dit is telefonisch bereikbaar onder nummer 0174 – 518921 of via het 

mailadres odis@handbal.nl 

De jaarverslagen voor deze vergadering en de notulen van de vorige jaarvergadering treft u aan op de 

ODIS-site, www.odis.tk. Wij vragen alle leden deze verslagen voor aanvang van de vergadering goed door 

te lezen. 

 

Aansluitend geeft Miranda Doorduin, sportdiëtiste, een presentatie over sport en voeding.  

 

Tot ziens op 30 september 

Bestuur van Handbalvereniging O.D.I.S. 


