
 
Beste SSS lid, 
 
Inmiddels is het nieuwe seizoen gestart en nodigen wij u / jou graag uit voor de algemene ledenvergadering. 

 
Uitnodiging ledenvergadering 
Op de achterzijde van deze brief staat de agenda voor de ledenvergadering die gepland staat op vrijdag 15 
september a.s. om 19.30 uur in Sportcentrum De Meerwaarde. Noteer deze datum alvast in je agenda en maak 
gebruik van deze gelegenheid van inspraak.  

 
Contributiebetaling (zie de actuele bedragen op de website) 

 Als je een automatische incasso hebt, is dit gedeelte niet voor jou van toepassing.  
 Je kunt de contributie overmaken op Rekening NL87RABO0305574000 bij de Rabobank t.n.v. 

Volleybalvereniging S.S.S. te Barneveld.  
 Je mag ook contact opnemen met de ledenadministratie voor het in gang zetten van een automatische 

incasso.  
 Lukt het niet om tijdig te betalen, neem dan contact op met de penningmeester Henk Erkes. Bij hem 

kun je ook terecht om een betalingsregeling te treffen om bv. in termijnen te betalen.  
 
Machtiging voor automatische incasso-opdracht 
Wilt u toestemming geven aan de penningmeester van Volleybalvereniging SSS om de contributie automatisch 
van uw rekening af te schrijven, stuur dan een mail naar de ledenadministratie (ledenadministratie@sss-
barneveld.nl ).  
 

 
Hoe gaat SSS om met contributie achterstand?  
Het komt helaas steeds vaker voor dat incasso’s niet geïnd kunnen worden en leden hierdoor 
niet op tijd hun contributie betalen. Het bestuur heeft in de vergadering van 7 mei 2015 besloten 
dat een contributie achterstand niet meer geaccepteerd wordt. Het bestuur heeft begrip voor 
situaties waarin (tijdelijk) contributie betaling niet lukt en er kan met de penningmeester een 
betalingsregeling getroffen worden. Het seizoen begint in augustus en het bestuur is van mening dat iedereen in 
de gelegenheid zou moeten zijn om in december “bij” te zijn met betalen.  
Een contributie achterstand per 1 januari (2018) wordt niet geaccepteerd en zorgt ervoor dat de betreffende 
speler NIET meer mag deelnemen aan de competitie en niet meer mag meetrainen. Pas als de contributie 
achterstand betaald is, mag men weer meedoen.  
Kortom: zorg ervoor dat je eind december “bij” bent met betalen en zo voorkom je dat je trainer / coach je niet 

mag opstellen en kun je gewoon blijven volleyballen.  
 

Adreswijziging of wijziging van het e-mailadres? Geef het tijdig door…. 

Geef een dergelijke wijziging a.u.b. door aan Annet Markesteijn van de ledenadministratie per e-mail naar 
ledenadministratie@sss-barneveld.nl. Op die manier kunnen wij onze ledenadministratie up to date houden…  
 
 

 
 
HuisregelSSS  

De letters SSS staan voor "Speelt Steeds Sportief". Die sportiviteit willen we als 
vereniging uitstralen naar onze gasten maar ook naar elkaar toe. Dat betekent dat 
"regels" nodig zijn om alles met elkaar sportief en goed te laten lopen, op de website 
en de prikborden staan deze regels. Als we ons allen als leden hier aan houden , 
houdt iedereen plezier in het volleybal en bezorgen wij de school De Meerwaarde 
geen overlast. 
 

 
We hopen dat deze informatie duidelijk is. (Zie voor meer informatie over o.a. trainingstijden en locaties ook de 
website www.sss-barneveld.nl ). Heb je nog vragen over de agenda of over deze brief, maak gebruik van de 
ledenvergadering of neem contact op met één van de bestuursleden. 
 
Vriendelijke groet, 
Bestuur SSS 
(Gert Dekker, Henk Erkes, Gepko Hahn, Paul Boshuis, Henkjan Ebbers, Bert Glismeijer en Yvonne Sennema) 
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Agenda ledenvergadering SSS 
 

 
Datum:  Vrijdag 15 september 2017 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: CheerSSS in Sportcentrum De Meerwaarde 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Vaststellen notulen ledenvergadering 21 oktober 2016 
 
3. Ingekomen stukken 

 
4. Jaarverslag seizoen 2016/2017 

 
5. Financieel verslag seizoen 2016/2017 
 
6. Verslag kascommissie 

 
7. Benoeming kascommissie 

 
 

PAUZE 
 
 
8. Begroting seizoen 2017/2018 

 
9. Contributie seizoen 2017/2018 

 
10. Mededelingen bestuur 

Er zijn geen aftredende bestuursleden 
 

11. Vertrouwenscontactpersonen 
 

12. Leden in het zonnetje (o.a. Prestatiebeker) 
 

13. Rondvraag (vragen die voorbereiding behoeven, a.u.b. schriftelijk indienen bij het secretariaat) 
 
14.  Sluiting 

 
 
 


