Voetbalvereniging Leveroy
Huishoudelijk Reglement Bijlage 1 - commissies
Het bestuur heeft de volgende commissies ingesteld :
1. Kascommissie.
Taken : Houd toezicht op het beheer van de financiën door de penningmeester.
De leden moeten tenminste 1 keer per jaar de kassaldi, de boeken en bescheiden van
de penningmeester controleren.
Van de uitkomst van deze controle brengen zij verslag uit tijdens de jaarlijkse algemene
ledenvergadering .
Leden : worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering benoemd en staan in de notulen.
2. Voetbalcommissie.
Taken : Houd zich bezig met alle zaken betreffende het seniorenvoetbal,en jeugdvoetbal binnen
de vereniging en geeft advies aan bestuur over aanstellen trainers, zorgt voor de
begeleiding bij zowel senioren als jeugdteams.
Leden : Har Schroen (bestuurslid)
Math Geraets (bestuurslid)
Dennis Reijnders
Sildra Zwambag
Sjoerd Brentjens
Roel Marcus
Guido Hermans
3. Onderhoudscommissie.
Taken : Houd zich bezig met alle zaken betreffende materiaal, onderhoud en dergelijke van de
velden en kleedaccommodatie, alsmede uit te voeren kleine reparaties op en rond de
kantine en velden.
Leden : Theo Kierkels
Jacques verlaek
Piet Theunissen
Leon Verlaek
Jac Coolen
Jo Verspagen
Hein Goertz
Piet Bukkems
Hans Vossen
Jac Crins
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4. Activiteitencommissie.
Taken: houdt zich bezig met het organiseren van niet-voetbalactiviteiten voor de senioren en
de jeugd.
Leden: Ralf Verlaek
Danny Delissen
Willem ban Roij
John Heijmans
Bart Cillekens
Marlou van Diepen
Tom Corsten
5. Sponsorcommissie.
Taken : houdt zich bezig met de werving van clubsponsors en onderhoudt de contacten met de
bestaande sponsors.
Leden : Jacques Verlaek
Ralf Verlaek
Peter Stultiens
Frank Stultiens
Dave Kierkels
Vivian Hendriks
6. Kantinecommissie.
Taken : houdt zich bezig met alle zaken betreffende de kantine.
Leden : Johan de Graef (bestuurslid)
John Heijmans
Jacqueline Meulen
Claudia van den Heuvel
Christel Delissen
Wil Meulen
7. Wandeltochtcommissie
Taken : organiseert de jaarlijkse wandeltocht
Leden : Peter Beeren ( bestuurslid)
Har Schroen (bestuurslid)
Johan de Graef (bestuurslid)
8. Vertrouwenscommissie
Taken : het onderzoeken van klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten en rapportage
en advisering hieromtrent aan het bestuur van SV Leveroy.
Leden : Esther Janssen
Herbert van Deursen
Sjaak Vestjens
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