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Aan: de leden van SV Slikkerveer 

  
Slikkerveer, 10-09-2021 

 
Betreft: Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering 24-09-2021: 19.30 uur 
 
 
Beste SV Slikkerveer-lid,  
 
Hierbij wil ik u uitnodigen voor een Extra Algemene Ledenvergadering, welke plaatsvindt op 
vrijdag 24 september, aanvang 19.30 uur.  
 
LET OP: Aanmelden is verplicht.  
Vanwege de corona-maatregelen is aanmelden voor deze Extra Algemene Ledenvergadering 
verplicht. Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier, deze vindt u hier. 
 
Hierbij alvast de agenda voor deze vergadering:  
 
Agenda  
1 Opening door de voorzitter 
2 Mededelingen 
3 KNVB-voorstel overstap zaterdag/zondag-voetbal 
4 Rondvraag  
  
De afgelopen jaren zijn er steeds meer clubs die overstappen van de zondagcompetitie naar de 
zaterdagcompetitie. Waar dat aanvankelijk nog voornamelijk gebeurde in West 2 (waar SV 
Slikkerveer in speelt) is dat nu een landelijke trend geworden. In 2017/2018 heeft de KNVB 
samen met de BAV (Belangenvereniging Amateur Voetbal) het initiatief genomen om:  
· de oorzaken van die uitstroom te onderzoeken; 
· de meningen en zienswijzen van de clubs gevraagd; 
· voorstellen gedaan (zoals weekend competities). 
 
De KNVB heeft geprobeerd om het zondagvoetbal zo lang mogelijk aantrekkelijk te houden 
voor de zondagclubs, maar steeds meer verenigingen stappen over naar de zaterdagafdeling. In 
de afgelopen jaren is aandachtig gekeken naar deze ontwikkelingen door het bestuur. Ook 
wordt er met regelmaat naar dit onderwerp gevraagd op reguliere ALV’s. Tot dan toe was elke 
keer de afweging gemaakt om toch op de zondag te blijven. Onlangs is door de KNVB bekend 
gemaakt dat het met ingang van seizoen 22/23 mogelijk is om horizontaal over te stappen naar 
de zaterdag (zie link). Dit houdt in dat wij eventueel instromen in de derde klasse op zaterdag.  
 
Echter door deze nieuwe regeling vanuit de KNVB en de signalen die wij hebben opgevangen, 
zijn wij tot de conclusie gekomen dat de overstap naar zaterdag serieus overwogen moeten 
worden.  
 
 
 
 
 
 

http://svslikkerveer.nl/alv24sept
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/63378/horizontaal-overstappen-van-speeldag
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Hoe is het proces verlopen? 
Er is een enquête uitgebracht onder de spelende senioren teams en JO19, deze werd door 
ongeveer 52% van de spelers ingevuld, en hiervan gaf meer dan 70% aan niet negatief te zijn 
voor een overstap van de selectie naar zaterdag. Daarnaast is op de laatste ALV gevraagd aan 
het bestuur om een overstap te onderzoeken.   
 
Wij willen graag met u als lid in discussie over het volgende voorstel: 
Een overstap naar zaterdag met onze selectie, Slikkerveer 1 en Slikkerveer 2, vanaf seizoen 
2022/2023. 
 
Wij roepen alle leden op om vrijdag 24 september naar de extra algemene ledenvergadering te 
komen zodat jullie verder geïnformeerd kunnen worden over dit onderwerp. Tijdens de 
algemene ledenvergadering wordt er uiteindelijk ook gestemd of SV Slikkerveer voortaan 
definitief op zaterdag speelt met zijn selectie elftallen, ZON1 en ZON2.  
Deze stemming geschiedt op basis van de meeste stemmen gelden. Het is daarom belangrijk 
dat je aanwezig bent indien je een stem wilt uitbrengen.  

 
Kunt u er niet bij zijn?  
Leden van SV Slikkerveer, die deze Extra Algemene Ledenvergadering niet zelf kunnen 
bijwonen, maar wel hun stem uit willen brengen, kunnen hiervoor een ander lid van de 
vereniging machtigen. Zie hiervoor de bijlage. 
 
Wij gaan er vanuit jullie hiermee over een belangrijk besluit voldoende te hebben 
geïnformeerd, maar mocht dit nog vragen oproepen, aarzel dan niet om één van de 
bestuursleden hierop te bevragen.  
 
 
Rinus Hitzert, 
Voorzitter SV Slikkerveer 
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Bijlage: Eenmalige machtiging voor de Extra Algemene Ledenvergadering van SV Slikkerveer 
d.d. 24 september 2021 
 
 
Datum: …………….. 
 
Ik,  
………………………………….   (Voor- en achternaam), 
………………………………….   (Adres) 
………………………………….   (Postcode en woonplaats) 
………………………………….   (Mobiele telefoonnummer) 
 
machtig hierbij mijn collega-SV Slikkerveer-lid  
………………………………….   (Voor- en achternaam), 
………………………………….   (Adres) 
………………………………….   (Postcode en woonplaats) 
………………………………….   (Mobiele telefoonnummer) 
 
om voor mij te stemmen op de Extra Algemene Ledenvergadering van SV Slikkerveer d.d. 24 
september 2021. 
 
 
Behoud ZON1/ZON2  op zondag   Overstap van ZON1/ZON2 naar zaterdag 

☐       ☐ 

 
 
Handtekening: 
 
………………………………….  
  
 
LET OP:  
Uw machtiging kunt u uiteraard maar 1 (één) keer afgeven.  
U machtiging is uiteraard alleen geldig als u alle gevraagde velden heeft ingevuld.  
Ook zal uw machtiging achteraf gecontroleerd worden met de ledenadministratie. 
De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan voor twee andere personen stemmen 
uitbrengen, hou hier rekening mee. 
 
 

 


