
Urk, 20 mei 2013 

 

Betreft: 

- Algemene Ledenvergadering v.v. Prota/Urk en bingo, 28 mei aanstaande 

- verenigingsuitje 22 juni aanstaande 

 

Beste volleyballers. 

 

In januari van dit jaar hebben we tijdens het gezamenlijke toernooi een korte buitengewone 

algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering had als doel het stemmen over een 

voorstel tot statutenwijziging, dit was nodig omdat de naam van de vereniging nog officieel 

gewijzigd moest worden. 

 

Na contact met de notaris bleek echter dat één en ander niet helemaal precies ‘volgens het 

boekje’ was geschiedt. Dus zat er voor ons als bestuur weinig anders op dan de voorgenomen 

statutenwijziging alsnog op de agenda te plaatsen. 

 

Hierbij wil het bestuur nogmaals alle leden van de vereniging oproepen tot samenkomst, 

ditmaal voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, op dinsdag 28 mei aanstaande 

om half 8. Hoogstwaarschijnlijk zal de a.l.v. plaatsvinden in de Schelp (de definitieve 

locatie staat zo snel mogelijk op de site) Naast het bespreken van de financiële zaken, de 

resultaten van het seizoen en uiteraard nog een aantal punten, zal wederom moeten worden 

gestemd over de wijziging van de statuten. De voornaamste verandering is de nieuwe naam, 

v.v. Urk (voorheen v.v. Ut Top). Jullie kunnen de concept-akte, opgesteld door Steenhuis 

Netwerk Notarissen, hiervan inzien via de site van onze vereniging. 

 

Na het houden van de ledenvergadering willen we graag afsluiten met een gezellige bingo. 

Iedereen ontvangt per ronde 1 bingo-kaartje, als je je kansen wilt verhogen kun je kaarten 

bijkopen voor 1 euro per stuk. Voor een hapje wordt gezorgd, drinken is voor eigen rekening. 

Het zou leuk zijn als we op deze manier eens een wat grotere opkomst voor de a.l.v. krijgen! 

 

Tenslotte nog het volgende. Omdat het al jaren geleden is dat we met de vereniging een uitje 

hebben gehad, is het bestuur, in samenwerking met de activiteitencommissie een uitje aan het 

plannen! We willen graag met z’n allen naar een volleybalwedstrijd uit de World League. De 

wedstrijd die we willen bezoeken is op 22 juni aanstaande in Apeldoorn, waar de mannen 

van Oranje het opnemen tegen Portugal. 

Het geplande programma is als volgt: 

 

14.00 vertrek in bussen vanaf Urk. 

16.30 aanvang wedstrijd Nederland-Portugal 

Na afloop van de wedstrijd reizen we terug naar Urk voor een gezamenlijke barbecue (een 

geschikte locatie wordt nog onderzocht). 

 

Omdat aan een dergelijk uitje natuurlijk behoorlijke kosten zijn verbonden, vragen we van de 

leden wel een kleine bijdrage. Jeugdleden betalen 10 euro per persoon, senioren 15 euro. 

Opgeven kan bij de algemene ledenvergadering van 28 mei aanstaande, en er komt nog een 

aanmeldingsformulier op de site. Opgeven kan uiterlijk tot woensdag 14 juni!!! 

 

Dus graag allemaal tot ziens, 

Bestuur/ Activiteitencommissie v.v. Prota/Urk  


