
 
 
 
 

                        
 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 

 
Datum: 25 april 2013; aanvang: 20.30 uur in het clubgebouw. 
 
1. Opening 

 1.1         De Jan van Ginkel Trofee wordt i.v.m. de vakantie van Rob van Ginkel uitgereikt op de 
vrijwilligersavond 19 april a.s. 

 1.2         Korte samenvatting van het afgelopen jaar 
    

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
2.1         In oktober jl. zijn de hernieuwde Statuten en het Huishoudelijk reglement notarieel bekrachtigd 

3. Notulen van de ALV 2012 (ter inzage in het clubgebouw) 

4. Jaarverslagen (ter inzage in clubgebouw) 
4.1.    Secretariaat 
4.2.    Ledenadministratie  
4.3.    Lange Afstand Commissie  
4.4.    Sponsorcommissie 
4.5           Jeugdcommissie 
4.6           Recreantencommissie 
4.7           BAViaan 

5. Financiën (Jaarverslag ter inzage in het clubgebouw) 
5.1.    Cijfers over het jaar 2012 
5.2.    Verslag Kascommissie over cijfers 2012 
5.3.     Begroting 2013 
5.4.    Contributie 2013 

6.  Bestuursverkiezing 
6.1    Verkiezing nieuwe bestuursleden / vacatures 
6.2           Benoeming nieuwe bestuursleden: 

  - Secretaris: Irma Karssen 
  - algemeen lid: Edan van der Meer 
7.  Commissies  

7.1    Invulling van de diverse vacatures 
 

8.  Rondvraag en mededelingen 
 
9.  Sluiting 

        
 

Ad. 6  Het huishoudelijk reglement (regel 4.8.c.) staat het niet toe dat zowel de voorzitter als de secretaris 
tegelijkertijd aftreden. De voorzitter, Bob Heinis, zal daarom nog voor maximaal 1 jaar aanblijven. 
 
(4.8.c.          Ieder jaar treden volgens rooster leden van het AB af.  Nimmer kunnen voorzitter en secretaris gelijktijdig aftreden. 
Indien gelijktijdige aftreding van deze AB-leden aan de orde is, blijft de voorzitter nog één (1) jaar in deze functie met het oog op 
bestuurlijke continuïteit van de vereniging.) 
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