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Algemene leden vergadering! 
 

Op woensdag 21 november 2012 wordt de algemene ledenvergadering weer gehouden.  Gezien de interessante agenda 
adviseren wij alle leden om hierbij aanwezig te zijn.  Aanvang 20.00 uur. 
 

1. Opening. 
2. Uitreiking spelden ‘Trouw aan Velocitas’. 

* 75 jaar lid  Cees Bus 

* 65 jaar lid  Jur Smeltekop  

* 60 jaar lid  Jan Bats sr. 

* 40 jaar lid  Eddy Teisman   

       

3. Uitreiking ‘Kei van het Jaar’.  
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2012.      

5. Inhoudelijk jaarverslag. 
6. Jaarverslag jeugdafdeling.                         
7. Financieel jaarverslag. 
 
8. Bestuurssamenstelling. 

Statutair treden af: 

Robb Kauffman – voorzitter  (niet herkiesbaar)   

Heino Koning – penningmeester (niet herkiesbaar)  

Roel Kok  -  2e secretaris (herkiesbaar) 

*Kandidaat bestuursleden voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid 

kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering  

aanmelden bij het zittend bestuur. 

 

9.  Rondvraag. 
10.  Sluiting 
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Aftreden jeugdvoorzitter Chantal Koning: 

Ruim 3 jaar heb ik met ontzettend veel plezier, samen met een groep geweldige ouders, de kar 

getrokken van de jeugdafdeling van Velocitas. In die 3 jaar hebben we een enorme groei 

doorgemaakt, qua leden en organisatie.  

Inmiddels spelen we met vrijwel alle selectieteams op hoog(ste) niveau, hebben we in elke 

leeftijdscategorie weer een lichting en staan steeds meer ouders op om zich voor de jeugd in te zetten. Als ik dan 

ook kijk waar we nu staan, kan ik met recht zeggen trots te zijn op datgene wat we al hebben bereikt. Neemt niet 

weg dat er nog steeds grote stappen gezet kunnen worden om e.e.a.  beter te laten verlopen en te continueren 

en dat we nog steeds (ouder)handen te kort komen! Ik ben van mening dat je soms een frisse wind nodig hebt 

en nieuwe energie om zoiets verder uit te kunnen bouwen. Zelf ben ik er ook aan toe om eens puur als ouder 

van mijn 3 kanjers langs de lijn te staan. Het moment dus om afscheid te nemen als voorzitter van deze 

geweldige Jeugdafdeling en het stokje door te geven. Tot de winterstop blijf ik nog zijdelings betrokken, in de 

hoop dat er in die periode een frisse wind opstaat die samen met een geweldig team van 

ouders/commissieleden de kar wil voort trekken.   

Vacature jeugdvoorzitter  

Denk jij in kansen en oplossingen? Heb jij kriebelende energie en voel je je betrokken? Neem dan nu de stap om 

samen met een zeer gedreven Jeugdcommissie de jeugdafdeling verder uit te bouwen! Heb je vragen of wil jij je 

kandidaat stellen? Mail dan voor 15 november naar: chantalwolfs@ziggo.nl 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!                                                          

Sint heeft laten weten ook dit jaar weer een bezoek te brengen aan de minipupillen en F-jeugd. 

Dit bezoek staat gepland op woensdagmiddag 28 november. Noteer deze datum dus alvast in de 

agenda. Meer informatie volgt binnenkort via de teamleiders. 

 

Velocitas C1 alsnog in de eerste klasse. 

Velocitas 1897 C1 begon dit seizoen  eerst in de 2e klasse maar heeft de ambitie om hogerop te voetballen. 
Diverse verzoeken werden bij de KNVB gedaan om het team in een hogere competitie te laten spelen. Helaas 
was er tot dusverre geen plek om Velocitas 1897 C1 hogerop onder te brengen. Er werd een nieuw initiatief 
ondernomen waarbij een 1e klasse C1 team van een andere vereniging bereid is gevonden om van competitie te 
ruilen. De KNVB heeft deze ruil goedgekeurd en Velocitas 1897 C1 vanaf dat moment  in de 1e klasse geplaatst.  
Succes in de 1e  klasse! 
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