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Agenda algemene ledenvergadering Montfoort S.V.’19 
 

 
Datum:  23-05-2022 
Plaats:   Kantine Zuid 
Tijd:   19.30 uur – 21:00 uur 
 
Bij deze nodigt het bestuur alle leden van Montfoort S.V.’19 uit om deze algemene ledenvergadering 
bij te wonen. 

Agenda 
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Presentatie verbouwing accommodatie Noord incl. financiële onderbouwing 
4. Gelegenheid tot gedachtewisseling 
5. Schorsing algemene ledenvergadering op 23-05-2022 
6. Heropening algemene ledenvergadering 28-05-2022 om 8:00 uur ten behoeve 

van stemming 
7. Uitbrengen stemmen tot 17:00 uur 
8. Bekendmaking uitslag stemming om 18:00 uur 
9. Sluiting algemene ledenvergadering 

 

Tijdens deze algemene ledenvergadering wordt alleen aandacht besteed aan de verbouwing van 

accommodatie Noord. Andere onderwerpen worden tijdens deze vergadering niet behandeld. 

 

Alle stukken over de verbouwing, met uitzondering van de financiële onderbouwing, zijn beschikbaar 

op de website via de link https://www.montfoortsv19.nl/verbouwing. 

 

 

Algemene ledenvergadering opgedeeld in 2 delen 

Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 23-05-2022 zal geen stemming plaatsvinden. De 

vergadering zal aan het einde van de avond door de voorzitter worden geschorst. Op zaterdag 

28-05-2022 zal de vergadering om 08:00 uur weer worden hervat met het openen van het stembureau 

op locatie Noord. Het stembureau zal om 17:00 uur worden gesloten zodat de stemmen geteld kunnen 

worden. De voorzitter zal op zaterdag 28-05-2022 de uitslag van de stemming in kantine van locatie 

Zuid bekend maken. De verwachting is dat dit omstreeks 18:00 uur zal plaatsvinden. 

 

Waarover wordt gestemd? 

Op zaterdag 28-05-2022 brengen de leden hun stem uit over de onderstaande onderdelen waarmee 

wordt aangegeven of hij/zij wel of niet akkoord gaan met alle onderstaande onderdelen 

• Realisatie van het Plan 3 | Model 3 met de kanttekening dat tijdens de verbouwing nog 

aanpassingen doorgevoerd kunnen worden als de financiële situatie hierom vraagt. 

• Financiële begroting voor de verbouwing 

• Akkoord dat het plan afwijkt van het plan wat in de statuten/fusieplan is vastgelegd 

https://www.montfoortsv19.nl/verbouwing
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• Locatie Zuid zal worden verhuurd aan de YellowBellies en binnen afzienbare tijd worden verkocht 

aan de YellowBellies.   

 

Hoe wordt de uitslag van de stemming bepaald? 

Ieder lid is bevoegd zelf zijn/haar stem uit te brengen of te laten uitbrengen door het invullen van het 

volmacht formulier welke bij deze uitnodiging is bijgevoegd. Een lid is een persoon die contributie 

betaalt (ook steunende leden) met uitzondering van donateurs. Om te kunnen stemmen dient het lid 

zijn/haar identiteitsbewijs te laten zien. 

 

In de statuten is het volgende vastgelegd wat betreft de weging van een uitgebrachte stem: 

• Leden tot 16 jaar daarvan telt de stem voor 1 

• Leden van 16 en 17 jaar daarvan telt de stem voor 2 

• Leden van 18 jaar en ouder daarvan telt de stem voor 3 

 

Bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen gaan de leden akkoord met de gepresenteerde 

plannen van de verbouwing. 

 

Het stembiljet zal bij het stembureau op 28-05-2022 worden uitgereikt. 

 

Als er vragen zijn kunnen deze altijd aan de secretaris worden gesteld door gebruik te maken van het 

emailadres secretaris@montfoortsv19.nl. 
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