Zwem- en Poloclub Hatto-Heim, Hattem

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering
Geachte leden,

Door middel van deze brief willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse:

Algemene Ledenvergadering
welke in geheel nieuwe stijl gehouden gaat worden op:

Zaterdagavond 28 Maart 2015 om 20:00 uur
in:

de kantine van Zwembad ‘de Marke’
De vergadering zal dit jaar op een zaterdag en in geheel nieuwe stijl worden gehouden, aansluitend aan
de waterpolowedstrijden van onze jeugd en heren teams. Een uitgelezen mogelijkheid om zowel een
wedstrijd als de ledenvergadering bij te wonen.
Verder kijken we kort terug op de zaken uit het afgelopen jaar. Daarnaast zal het vorig jaar gewijzigde
bestuur het nieuwe beleidsplan voor de periode 2015-2020 presenteren.

Uw aanwezigheid en terugkoppeling gedurende de avond wordt hierbij zeer op prijs gesteld.
Voor enkele vacante bestuursposities zijn het afgelopen jaar kandidaten gevonden:

Mevrouw S. Rouwenhorst stelt zich kandidaat als secretaris;

De heer G. Schakelaar stelt zich kandidaat als penningmeester.
Na stemming in de vergadering kunnen zij worden aangesteld. Indien u zich als tegenkandidaat wil stellen wordt u verzocht zich te melden bij het secretariaat op ondergenoemd emailadres. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk Donderdagavond 26 Maart.
De stukken voor de vergadering zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van onze vereniging. Verzoeken kunnen zoveel mogelijk via email ingediend worden via het adres: secretariaat@hattoheim.nl.
Tevens zijn de stukken op de avond zelf beschikbaar om in te zien. Vanaf 19:30 is er de mogelijkheid zich
in de stukken in te lezen.
Namens het bestuur,

Richard Ripke (vz.)


Jan Willem Kroeze

Femke Bijlsma

Peter Rosseau

Bij verhindering voor de Algemene Ledenvergadering wordt afmelding bij het secretariaat op prijs
gesteld.

Zwem- en Poloclub Hatto-Heim, Hattem

Agenda
Algemene ledenvergadering 2015
Datum:
Locatie:

28 Maart 2015
Kantine ‘Zwembad de Marke’

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen algemene ledenvergadering 2014

4.

Jaaroverzicht 2014

5.

Financieel verslag

6.

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

7.

Benoeming kandidaten bestuursfuncties
Secretaris: Mevr. S. Rouwenhorst
Penningmeester: Dhr. G. Schakelaar

8.

Beleidsplan 2015-2020

9.

Jaarplan 2015

10. Budget en Vaststelling contributie 2015-2016
11. Rondvraag

12. Sluiting
Tijdens de vergadering zal een korte pauze worden ingelast.

