VOORJAARSVERGADERING VAN W.S.V. VENNEMEER
Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Online
Vergadering op zondag 11 april 2021 om 15.00 uur
Voor de ALV ontvangt u een uitnodiging ( deze kan in de spam binnenkomen)
In de uitnodigingsmail staan onderaan uw gegevens en een knop “inloggen”.
klik daarop om een SMS met inlogcode toegestuurd te krijgen. Het is daarom wel van belang dat het
06 nummer in de uitnodiging klopt.
U ontvangt een SMS met een code. Vul deze code in en druk op verifiëren. U heeft dan toegang tot
de vergadering.
Het is wellicht zinvol om de SMS procedure te proberen voordat de vergadering begint, dan weet u
zeker dat u niets van de vergadering mist
Tijdens de vergadering is het niet mogelijk om rechtstreeks vragen te stellen, via de chatfunctie is er
op bepaalde ogenblikken gelegenheid met het bestuur te communiceren.
Vragen voor de vergadering kunnen schriftelijk gesteld worden tot 72 uur voor aanvang van de
vergadering via secretaris@vennemeer.nl.

AANVANG 15.00 UUR.
1. Opening.
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
1.
2.
3.
4.
5.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Clubhuiscommissaris
Havencommissaris

5. Kascommissie:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring notulen najaarsvergadering november 2020
Verslag van de kascommissie.
Goedkeuring resultaat 2020 en begroting 2021
Samenstelling kascommissie, aftredend en niet herkiesbaar is Ton van der Meer.
Het bestuur stelt voor Martin de Jong te benoemen als lid van de kascommissie

6. Decharge bestuur voor gevoerde financieel beleid over 2020

6. Bestuurssamenstelling 2021
Aftredend en herkiesbaar als secretaris is Marianne van der Bijl-Kok. Volgens artikel
14d van het huishoudelijk reglement moet, omdat zij meer dan 9 jaar ononderbroken
zitting in het bestuur heeft, zij met instemming van tenminste twee/derde van de
aanwezige leden in de vergadering herkozen worden.
Het bestuur verzoekt dan ook aan de algemene vergadering te besluiten van de
bepaling zoals vermeld in de eerste zin van artikel 14d af te wijken en Marianne van
der Bijl-Kok te herbenoemen tot secretaris conform artikel 14c.
Hans Stil onze havencommissaris moet helaas om gezondheidsredenen zijn functie
neerleggen.
Martin de Jong onze clubhuiscommissaris heeft aangegeven niet nog een termijn van
3 jaar te willen verlengen.
Beiden stellen zich niet herkiesbaar.

7. Rondvraag
8. Sluiting
De stukken voor de vergadering staan op het besloten gedeelte van onze website.

