Algemene Ledenvergadering 17 februari 2022
Het bestuur wil jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Amicitia VMC. Het
belangrijkste agendapunt voor deze vergadering is het verkiezen van een nieuwe voorzitter, secretaris
en twee algemeen bestuursleden. We zijn verheugd dat zich vier kandidaten hebben aangemeld voor
het bestuur.
Agenda
Betreft:
Locatie:
Op:

ALV Amicitia VMC
Kantine
17 februari om 20.00 uur

1. Opening/mededelingen/vaststellen agenda.
2. Verslag 7/10/2021 (verslag op te vragen bij voorzitter@amicitiavmc.nl).
3. Toelichting op besluit tussentijds vertrek voorzitter.
4. Verkiezing voorzitter, secretaris en algemeen bestuursleden.
De volgende leden hebben zich aangemeld voor de volgende functies:
Voorzitter: Peter Rutgers
Secretaris: Laurens de Wit
Algemeen Bestuursleden: Berry Knol en Frits Wortelboer
Zie bericht hieronder over wie de kandidaten zijn en waarom ze zich gekandideerd hebben voor
het bestuur.
5. Vervolg/afronding koersdebat.
Het bestuur streeft naar afronding van het lopende koersdebat en streeft ernaar om i.o.m. de
nieuw aan te treden bestuursleden een voorstel te kunnen voorleggen.
6. Afscheid vertrekkende bestuursleden.
7. W.v.t.t.k/rondvraag
Conform HR art. 12 kunnen leden aanvullende agendapunten schriftelijk indienen bij de voorzitter
tot een half uur voorafgaand aan de vergadering.
8. Sluiting
Corona-maatregelen
We mogen fysiek bij elkaar komen, maar de coronamaatregelen gelden onverkort:
1. Wil je aanwezig zijn, dan dien je een geldig coronabewijs + een geldige ID te kunnen tonen. Wanneer je hieraan niet voldoet, word je de toegang ontzegd.
2. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
3. Iedereen zit op een vaste plek.
4. Verplaats je je door de kantine, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan, dan draag je een mondkapje.
We hebben de regels niet verzonnen, we voeren ze slechts uit... we rekenen op ieders begrip en medewerking.
Het bestuur

Voorstellen kandidaten voor bestuur
Hieronder stellen de kandidaten voor het nieuwe bestuur zich voor en vertellen ze waarom ze graag
in het bestuur van Amicitia VMC zitting willen nemen.
Kandidaat-voorzitter: Peter Rutgers
Mijn naam is Peter Rutgers en ik zou het leuk
vinden om voorzitter te worden van onze voetbalclub Amicitia VMC.
In het dagelijks leven ben ik directeur-bestuurder van WerkPro, een organisatie die zich inzet
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden bij onze eigen bedrijven
of in het bedrijfsleven in Noord Nederland.

Kandidaat-voorzitter Peter Rutgers

Ik ben inmiddels 55 jaar lid van de club en heb
in alle vertegenwoordigende elftallen gespeeld. Sinds 20 jaar ben ik als niet spelend lid
nog 2 keer per week aan het voetballen en nog
steeds actief betrokken bij het wel en wee van
de club. Zo' 12 jaar geleden ben ik reeds een
aantal jaren bestuurslid geweest met de portefeuille technische zaken.
Kandidaat-secretaris Laurens de Wit
Mijn naam is Laurens de Wit en als Amicitiaan
loop ik al sinds mijn jongste jaren rond op de
vereniging via mijn vader Addy de Wit die als
vrijwilliger veel voor de club heeft gedaan. Zelf
ben ik sinds mijn 5e als spelend lid actief. De
laatste jaren soms als voetballer bij 35+, maar
de meeste leden kennen mij beter als clubscheidsrechter. In 2007 ben ik als penning-

Met een aantal leden hebben we vorig jaar de
koppen bij elkaar gestoken om een toekomstvisie te ontwikkelen. Een aantal van deze groep
wil zich nu actief bestuurlijk en in werkgroepverband gaan inzetten om deze visie te realiseren.
Als voorzitter wil ik mij gaan inzetten om de
huidige bestuursvisie te gaan verbinden met de
visie van de toekomstgroep. Wat zijn in het kort
de belangrijkste speerpunten:
1. Het behoud van de eigen identiteit van onze
club. Dat betekent gezelligheid combineren
met prestatie- en recreatief voetbal voor
alle geledingen van jong tot oud.
2. De jeugd heeft de toekomst en is cruciaal
voor het voortbestaan van onze club.
Daarom willen we een sterke band met de
SJO en tegelijkertijd de doorstroming van de
jeugd richting Amicitia bevorderen.
3. We willen als bestuur de taken over meer
leden verdelen. We willen de betrokkenheid van de leden versterken. Te beginnen
met het ophalen van wensen die leven onder de leden van de vereniging. Daarnaast
gaan we actief vrijwilligers werven en betrekken bij allerlei activiteiten.
4. Tenslotte willen we actief onderzoeken hoe
we ons clubhuis op een financieel betaalbare manier kunnen vernieuwen of vervangen.
Kortom er is veel werk aan de winkel en ik hoop
dat veel mensen daar een steentje aan willen
bijdragen.

meester al eerder toegetreden tot het bestuur
en heb ik de club weer mogen zien bloeien. Samen met een aantal andere Amicitianen hopen
wij de club te voorzien van extra bestuursleden
en heb ik aangegeven daarin de rol van secretaris op mij te willen nemen. Graag zie ik het
oude elan weer terug die ik als lid jaren bij Amicitia VMC heb mogen ervaren.

Kandidaat-algemeen bestuurslid: Berry Knol
Hallo Amicitianen,
Dit jaar krijg ik, Berry Knol, als het klopt, een
speldje vanwege het 25-jarig lidmaatschap bij
Amicitia VMC. Dan ben ik als speler al die tijd
verbonden aan de club als speler van zondag 1,
zaterdag 1 en momenteel zondag 4.
Het was 1996-1997 toen ik op zoek was naar
een leuke club aan de Coendersborg. Daarbij
was de keuze Blauw-Geel of Amicitia. De eerste
club had geen training, dus sloot ik aan bij een
team van Amicitia. De gezelligheid na afloop
kostte me meteen een nat pak aangezien ik
niet had verwacht dat er een sloot in de weg
zou liggen.
Gezelligheid, die Amicitia kenmerkt, maar de
laatste tijd gemist wordt: zeker op de vrijdagavond en de zondag. Leden van de zaterdagtak
zullen een andere mening hebben. Toch lijkt
het enigszins gedaan te zijn met het zondagvoetbal bij Amicitia, tenzij er een team overkomt van een andere club en zou willen starten
als zondag 1e elftal in de 5e klasse. Zo niet, dan
blijven er waarschijnlijk maar 2 teams over. Het
zou fijn zijn als we naar buiten toe nieuwe
teams kunnen aantrekken op de zondag. Daarnaast kan er gekeken worden naar de doorstroom van voetballers uit het SJO.

namelijk een deugdelijke kleedkamer, een
goede wedstrijdsecretaris en vooral de kantine
na afloop☺. Ook een goede scheids is belangrijk voor een goed verloop van een wedstrijd.
Zowel voor de kantine als voor de teams als
voor de verzorging van een wedstrijd is er bezetting nodig.
Wat dat betreft heeft een nieuw bestuur leden
nodig, die zich inzetten voor bovenstaande.
Ook op het gebied van (vrijwillig) taken verrichten voor de club is er nog veel te doen en is elk
aanbod van belang. Amicitia heeft een prima
ledenbestand met veel mensen, die echt iets
kunnen en van hun kennis moeten we als club
ook gebruik maken. Gelukkig willen veel mensen iets voor onze mooie club betekenen.
Ik hoop als algemeen bestuurslid daarom ook
veel toe te kunnen voegen aan de gezelligheid
van onze mooie club en vraag een ieder, die wil,
om zich te melden om onze club nog gezelliger
te maken en een rol te spelen in een club, die
nog heel lang moet blijven bestaan!
Daarbij nu alvast de vraag om je te melden als
donateur in de Club van 50 van Amicitia VMC.
Hartelijke groet en tot snel in de kantine,

Om terug te komen op de gezelligheid: Deze is
er als er aan de basis kan worden voldaan:
Kandidaat-Algemeen Bestuurslid: Frits Wortelboer
Mijn naam is Frits Wortelboer en heb mij aangemeld voor de vacature van algemeen bestuurslid. Sinds 1964 ben ik onafgebroken lid van Amicitia VMC en momenteel actief als ‘Niet Spelend
Lid'. Na bijna 40 jaar werkzaam te zijn geweest
bij Gasunie en GasTerra ben ik op 1 juli jl. gestopt met werken.

Berry Knol

Een vereniging van de leden dat gerund
wordt door de leden. Hiervoor is een actieve
betrokkenheid van vrijwilligers noodzakelijk.
Graag lever ik daaraan een bijdrage.

Nu ik meer vrije tijd heb wil ik iets terugdoen
voor de club waar ik al zoveel jaren met plezier
voetbal. Graag stel ik mijn jarenlange werkervaring en expertise ten dienste van de club.
Mijn belangrijkste doel is het waarborgen van
de continuïteit van Amicitia VMC. Dit met behoud van zelfstandigheid, cultuur en gezelligheid.

Kandidaat-bestuurslid Frits Wortelboer

