UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op
VRIJDAG 26 JANUARI om 20.00 uur in ons clubhuis “Sitpoint”.
De agenda voor deze avond luidt als volgt:
1.

Opening.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2017.

3.

Mededelingen/ingekomen stukken.

4.

Rekening en verantwoording boekjaar 2017.
a)
Verslag kascommissie.
b)
Jaarrekening en balans 2017.

5.

Goedkeuring jaarrekening en balans 2017.

6.

Benoeming leden kascontrolecommissie.
De kascommissie 2017 bestaat uit Marcel Nusselein en René ter Horst.
Voorstel vanuit het bestuur m.b.t. de kascommissie 2018 is om met zowel de reserve
in 2017, Ton Rietbergen als de reserve in 2018, André Bleumer, de nieuwe commissie
te vormen in 2018.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt gezocht naar een nieuwe reserve 2018.

7.

Vaststelling contributie en begroting.
a)
Contributie 2019.
Het bestuur stelt voor om de contributie van de senior leden met € 5,- te
verhogen.
De contributie 2018 zal medio februari via automatische incasso worden geïnd.
b)
Begroting 2018.

8.

Verslag bestuur en commissies.

9.

Verkiezing bestuursleden.
Reglementair aftredend is onze voorzitter Ben Nijhuis (voorzitter).
Hij stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Marcel Nusselein voor als nieuwe voorzitter voor een periode van 3 jaar
en zal dit voorstel ter stemming inbrengen in de Algemene Ledenvergadering.
Ook Ben Gerritsen heeft kenbaar gemaakt om in 2018 af te treden als penningmeester.
Het bestuur draagt als nieuwe penningmeester voor René ter Horst (volgens het schema
voor een periode van 2 jaar).

Uit de leden kunnen eveneens kandidaten worden voorgesteld.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt uiterlijk zeven dagen voor de Algemene
Ledenvergadering door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring door minimaal 10 stemgerechtigde leden, vergezeld
van een verklaring van de gestelde kandidaat, dat hij de als gevolg van de verkiezing
vrijvallende bestuursfunctie aanvaardt (artikel 21 van het huishoudelijk reglement).
Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat.
10.

Benoeming commissies.

11.

Voorstel activiteitenkalender 2018.

12.

Beleid bestuur.

13.

Voorstellen leden.
Voorstellen van de leden dienen 7 dagen voor aanvang van de Algemene
Ledenvergadering schriftelijk en voorzien van de handtekening van tenminste
5 stemgerechtigde leden bij het bestuur te worden ingediend.

14.

Rondvraag.

15.

Sluiting.

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering liggen vanaf 19:30 uur de jaarrekening en
de balans 2017, alsmede de begroting voor 2018 ter inzage.
Na afloop van de vergadering worden de competitieteams (senioren) bekend gemaakt.

