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Arcen, 8 maart 2021 
 
Beste DEV´er,  
 
We nodigen je graag uit voor het bijwonen van de 
 

Ledenvergadering afd. DEV-Arcen 
 

die wordt gehouden op donderdag 25 maart 2021, aanvang 20.00 uur.  
 
Binnen onze vereniging zijn de gevolgen van de Coronacrisis nog steeds goed 
merkbaar. Als bestuur proberen we in deze uitzonderlijke periode de continuïteit 
zoveel als mogelijk te borgen. Wij willen u daarom infomeren over hoe we er voor 
staan. U begrijpt dat wij de LV door de geldende maatregelen niet fysiek kunnen 
laten plaatsvinden. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen om deze vergadering 
op 25 maart opnieuw digitaal te organiseren via de applicatie Microsoft Teams. 
 
Beschikbare informatie (digitaal, website DEV-Arcen) 
De volgende informatie is of komt op zeer korte termijn voor u digitaal beschikbaar: 
a. Uitnodiging en agenda 
b. Notulen ALV 26-11-2020 
c. Protocol digitale Ledenvergadering 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken zich uiterlijk 23 maart 2021 voor de vergadering 
aan te melden via secretariaat@dev-arcen.nl . U ontvangt dan voorafgaand aan de 
vergadering een link naar de digitale omgeving, van waar u kunt deelnemen aan de 
vergadering. Tevens ontvangt u uitleg omtrent deze deelname, zodat er ruimschoots 
de tijd is om uw eventuele vragen ten aanzien van de technische aspecten van de 
vergadering te kunnen beantwoorden. 
 
Agenda 
20.00 u 1. Opening 
20.10 u 2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering 

van 26 november 2020     
20.15 u 3. Ingekomen stukken en mededelingen    
20.25 u 4. Financiële situatie 
   - aanpassing contributiereglement en Grote Club Aktie    
   - contributie, 2

e
 inning 

   - opzeggen huur speelveld seizoen 2021-2022 
   - Dames- en meidenvoetbal 

21.00 u 5. Omnivereniging Arcen 
21.10 u 6. Stand van zaken samenwerking RKDSO/IVO 
   - jeugd 
   - meiden & dames 

21.20 u 7 ‘Samen naar de 102’ 
   - betrokkenheid 
   - vacatures 

21.45 u 8. Rondvraag 
22.00 u 9. Afsluiting 
 
Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering van DEV-Arcen. Jeugdleden 
kunnen zich laten vertegenwoordigen door één wettelijke vertegenwoordiger.  
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Je deelname wordt zeer op prijs gesteld. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda, 
die iedereen aangaan. Kun je niet deelnemen, meld je dan even af bij John Schinck, bij 
voorkeur per email secretariaat@dev-arcen.nl .  
 
 
Namens het bestuur van DEV-Arcen, 
 
Guus Muijres,   John Schinck,   Bart Lamers, 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
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