
 

 

 

 

Geachte leden,  

Wij nodigen u graag uit voor de EXTRA  Algemene Ledenvergadering van de sportvereniging Grol op  

MAANDAG 14 december 2020  / Aanvang: 20.00 uur.  

Op de bijzondere ledenvergadering van 5 oktober jl. is op verzoek van de aanwezige leden een aantal 

punten aangehouden. 

Locatie: in verband met de coronamaatregelen nader te bepalen. 

IN VERBAND MET DE CORONAVOORSCHRIFTEN KUNNEN MAXIMAAL 30 PERSONEN (BESTUUR 

INCLUSIEF LEDEN) FYSIEK AAN DEZE LEDENVERGADERING DEELNEMEN. ALLEEN DOOR OPGAVE TOT 

21 NOVEMBER A.S. KAN DEZE LEDENVERGADERING BIJGEWOOND WORDEN. STUUR EEN E-MAIL 

NAAR  INFO@SVGROL.NL.  

MOGELIJK ZIJN WIJ VANWEGE DE CORONAVOORSCHRIFTEN GENOODZAAKT DEZE VERGADERING 

ONLINE TE LATEN PLAATSVINDEN. DAAR ZULLEN WIJ DE DEELNEMERS DAN TIJDIG OVER 

INFORMEREN! 

Mocht deze vergadering online plaatsvinden, dan heeft deze rechtskracht op grond van de tijdelijke 

“Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid”. Deze tijdelijke wet geldt in ieder geval tot 1 februari 2021.  

 

De AGENDA is als volgt:  

1. Opening  

 

2. Algemeen jaarverslag seizoen 2019-2020 / zie bijlage (ter informatie) 

 

3. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement Grol / zie bijlage (ter goedkeuring): 

 

Toelichting: het huidige Huishoudelijk Reglement is van 2013. Het reglement is aangepast op 

basis van de nieuwe statuten. De nieuwe statuten zijn opgesteld voor de nieuwe vereniging, na de 

fusie tussen Grol en Grolse Boys. De ledenvergadering wordt gevraagd het nieuwe Huishoudelijk 

Reglement vast te stellen. Het nieuwe reglement is bijgevoegd. 

 

4. Begroting seizoen 2020-2021 / zie bijlage (ter goedkeuring) 
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5. Contributiebeleid vanaf 1 juli 2021 (ter goedkeuring):  

Toelichting: Na het fusiebesluit zijn de contributies van Grol en Grolse Boys definitief vergeleken. 

Dit leidt conform het fusievoorstel tot een ingroei in de contributie van Grol door de Grolse Boys 

leden. In drie jaar moeten nu de volgende verschillen per kwartaal worden ingelopen: spelend lid 

18 jaar en ouder (€ 3,10) -, spelend lid 35+/45+ (€ 5,50) en ondersteunend lid (€ 7,-). Dat zijn in 

die drie jaar kleine extra bedragen per kwartaal. De contributie bij de leden van de Grol is 

bevroren per 1 juli 2020 om die ingroei in drie jaar mogelijk te maken (door geen indexatie en 

geen extra verhoging). Voor de derving van die contributie-inkomsten door die bevriezing is in het 

fusievoorstel Grol/Grolse Boys € 25.000,- gereserveerd. Voorgesteld wordt de indexatie van de 

contributie per 1 juli 2021 wel weer te gaan toepassen. Als tot indexering wordt besloten, valt er 

€ 19.000,- vrij van het gereserveerde bedrag van € 25.000,- in het fusiebudget. Het 

“contributieverlies” wordt dan namelijk zeer beperkt. Aan de vrijval van € 19.000,- kan een 

nadere bestemming binnen de fusiebegroting worden gegeven 

6. Fusiebudget en fusiebegroting / zie bijlage (ter goedkeuring)  

 

7. Mededelingen:  

- Voortgang verkoop Het Wilgenpark 

- Jubilarissenavond 2021 

 

8. Rondvraag 

 

 

 

Namens het Algemeen Bestuur Grol, 

Tonnie Zieverink 

Secretaris / 14-11-2020   

 


