
A.L.V. Phoenix Apeldoorn 

Donderdag 6 februari 2020 
 

AGENDA 

 

Het financieel verslag 2018-2019, de begroting 2020-2021 en de conceptnotulen 

van de A.L.V. van 6 februari 2019, evenals het organogram van seizoen 2018-

2019, kunt u vinden op het besloten gedeelte van de website, waarvoor u bij 

deze mail de inloggegevens hebt ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Phoenix Apeldoorn 

Anneke de Cloet, secretaris 
 
 

19.45 uur  Ontvangst met koffie en thee 
 

20.00 uur Informatief 1. Opening 
• Mededelingen  

• Vaststellen van de agenda 
• Inventariseren van de rondvraag 

 

20.10 uur Ter stemming 2. Besluitvorming en verantwoording 
• Vaststellen notulen A.L.V. 6 februari 2019 

• Organogram Phoenix seizoen 2018-2019 
• Toelichten financieel verslag 2018-2019 

• Verslag kascontrolecommissie  
• Vaststellen financieel verslag 2018-2019 

• Benoemen nieuwe commissie 
• Vaststellen begroting 2020-2021 – voorstel 

voor contributieverhoging 

• Benoeming bestuursleden  
 

20.40 uur Informatief 
 

3. Jubileum Phoenix 55 jaar – Jeanneke Bruning 

20.45 uur  KORTE PAUZE – Koffie/thee mee naar de zaal 
 

21.00 uur Informatief 4. Jubilea  

21.25 uur Informatief 5. Marc Bout vertelt over de plannen van het 

Dansensemble  

21.30 uur Meedenken  6. Verenigingsbreed overleg – hoe hier vorm aan 

geven 

21.45 uur  7. Mededelingen Stichting De Veste 

21.50 uur  8. Rondvraag 

22.00 uur  9. Sluiting 



Bijlage agendapunt 2: Vaststellen begroting 2020-2021 – voorstel 
voor contributieverhoging 

 
Ondanks de contributieverhoging in het seizoen 2015-2016, hebben we vanaf dat 
seizoen wel jaarlijks onze reserves moeten aanspreken. Het ene jaar wat meer 

dan het andere jaar.  
Het bestuur stelt daarom voor om het komende seizoen de contributie te 

verhogen. Dit is nodig om de gestegen kosten op te vangen en de reserves zo 
beter op peil te houden.  
Met dit voorstel hopen we de vereniging op langere termijn gezond te houden.  

 
Het bestuur stelt voor om het komende seizoen de contributie te verhogen met 

de volgende bedragen per seizoen: 
Jeugd 1 uur:    van € 105,00 naar € 115,00 

Volwassen dans/zang:   van € 150,00 naar € 160,00 
Dubbel dans/dans&zang:  van € 200,00 naar € 215,00 
Extra bedrag  KDS:   van € 42,00 naar € 50,00 

 
Lizzy Preisser  

Penningmeester 

 
Bijlage agendapunt 2: Benoeming bestuursleden 
 

Niet aftredend zijn:  
- Margreet Huizer, vertegenwoordiger docenten  
- Anneke de Cloet, secretaris 

 
Aftredend en herkiesbaar zijn: 

- Lizzy Preisser, penningmeester 
 
Kandidaat voor de functie van voorzitter: 

- Antoon Bos 
 

Vacature  
- algemeen bestuurslid 

 
 
Conform artikel 5c van het Huishoudelijk Reglement kunnen (tegen-) kandidaten 

voorgedragen worden. 
Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 3 dagen voor de A.L.V. van 6 februari 2020 bij 

secretaris Anneke de Cloet: info@phoenixapeldoorn.nl  
Hiervoor dienen 10 handtekeningen van leden + de handtekening van de 
tegenkandidaat ingeleverd te worden. 

 

mailto:info@phoenixapeldoorn.nl

