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Everdingen, 10 januari 2017
Beste sportvriend(in).
Hierbij nodig ik je namens het bestuur uit voor de algemene ledenvergadering betreffende het seizoen
2016-2017.
 Locatie Het Kerkgebouwtje in ECK en WIEL
 Adres Prinses Beatrixstraat 11
 Datum vergadering is vrijdag 20 januari 2017
 Aanvang vergadering 20u30
Als bijlage bij deze uitnodiging ontvangen de leden die op de algemene ledenvergadering van 3 april
2015 aanwezig waren de notulen van die vergadering.
Alle leden die niet op die vergadering aanwezig waren ontvangen uitsluitend deze uitnodiging.
De notulen en het financieel verslag zullen op 1 april a.s. tijdens de vergadering aan de aanwezige
leden worden uitgereikt.
Er is zéér dringend behoefte aan invulling van de functie van secretaris, één extra bestuurslid en aan
vaste medewerkers. Een bekend spreekwoord luidt “vele schouders maken licht werk!!” We trekken de
kar nu met zijn zevenen hierbij gesteund door een klein aantal zéér gewaardeerde (vaste) en onmisbare
medewerkers. Als jij jezelf geroepen voelt en als je de club een warm hart toedraagt kun je jezelf
aanmelden voor een bestuursfunctie of als (vaste) medewerker. Als je zitting wilt nemen in het bestuur
word je verzocht dit liefst voorafgaand aan de komende vergadering bij een van de bestuursleden te
melden.
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AGENDA
Opening
Ingekomen stukken
Behandeling van de notulen van de vergadering van 1 april 2016
De voorzitter blikt terug op het seizoen 2016
Verslag kascommissie
Verslag penningmeester
Benoeming kascommissie
PAUZE
Bestuursverkiezing
Rooster van aan- en aftreden
Naam bestuurslid
Aangetreden
Ben Voet
03-04-2015
Miranda van Maurik
01-04-2016
Rini Smits
01-04-2016
Raymond Hoekstra
01-04-2016
Guido van Veldhoven
01-04-2016
Peter den Hartigh
21-03-2014

Aftredend
2018
2019
2019
2019
2019
2017

* Bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar gekozen
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De voorzitter maakt de plannen voor 2017 bekend
Rondvraag
Sluiting

Namens het bestuur
Ben Voet (secretaris a.i.)

Verkiesbaar
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