Uitnodiging
Algemene ledenvergadering
2020

Vrijdag 12 maart 2021
19.30 uur
Online
(na aanmelding wordt een link toegestuurd)

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING HZPC 2020
Beste leden en ouders van jeugdleden,
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
van HZPC.
Datum
Locatie
Tijd

: vrijdag 12 maart 2021
: online (na aanmelding wordt een link toegestuurd)
: 19.30 - 21.00 uur

Wij stellen het ontzettend op prijs als ouders van de jeugdleden aanwezig zijn.
De agenda voor deze vergadering, het verslag van de vorige ledenvergadering en de
jaarverslagen van de afdelingen komen op de website van HZPC te staan of worden via mail
verstuurd. De financiële stukken zullen op de vergadering worden gepresenteerd.
De Algemene Ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en ouders van
jeugdleden. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk door het sturen van een email aan
secretariaat@hzpc-horst.nl. Na aanmelding zal enige dagen voor de vergadering een link
worden toegestuurd. Aan ouders van jeugdleden is het verzoek om bij de aanmelding de
naam van het jeugdlid te vermelden.
Als er vragen of opmerkingen zijn voor de jaarvergadering, dan willen we jullie vragen deze
voor woensdag 10 maart te sturen naar Marianne Derks secretariaat@hzpc-horst.nl.
Het zal een korte, bondige online bijeenkomst worden waar we jullie willen bijpraten over de
belangrijkste ontwikkelingen en verantwoording afleggen over het afgelopen seizoen
2019/2020.

Wij zien uit naar je komst.
Hartelijke groet,
Het bestuur
Rianne Selten, voorzitter
Marianne Derks, secretaris
vacature, penningmeester
Algemene leden:
Pieter Otten
Mieke Thielen
Daniëlle Vullings
Nicole van Stipdonk
Jannie Vollenberg
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Agenda 12 maart 2021

1.

Opening/mededelingen

2.

Terugblik 2019-2020 en korte vooruitblik 2021

3.

Jubilarissen

4.

Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 november 2019

5.

Vaststelling jaarverslag 2019-2020

6.

Vaststelling financieel resultaat en bijbehorende balans 2019-2020

7.

Verslag kascontrolecommissie 2019-2020 (door Raymond Frissen en/of Menno
Zwart)
(benoeming van kascontrolecommissie voor boekjaar 2020-2021 is niet noodzakelijk,
Raymond Frissen en Willi van Kuijk zijn nog benoemd voor één jaar)

8.

Vaststelling begroting 2020-2021

9.

Voorstel gedeeltelijke teruggave contributie en voorstel contributie 2021-2022

10.

Bestuursverkiezing:
• Aftredend en niet verkiesbaar Marianne Derks (Secretariaat)
• Aftredend en niet verkiesbaar Jos Verstappen (Penningmeester)
• Aftredend en niet verkiesbaar Jannie Vollenberg (PR/Sponsorcie)
• Aftredend en niet verkiesbaar Rianne Selten (Wedstrijdzwemmen)
• Aftredend en verkiesbaar Mieke Thielen (Synchroonzwemmen)
• Aftredend en verkiesbaar Daniëlle Vullings (Waterpolo)
• Verkiesbaar Pieter Otten (Opleidingen)
• De functie secretaris is nog vacant
• De functie algemeen bestuurslid is nog vacant
De functie van penningmeester wordt voorlopig voor de periode van een half jaar
waargenomen door Martijn Lenssen.
Kandidaten voor de functie van secretaris/algemeen bestuurslid kunnen zich melden
tot 1 uur voor de vergadering evenals tegenkandidaten voor de overige vrijgekomen
functies.

11.

Wat verder ter tafel komt

12.

Rondvraag

13.

Sluiting
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