RUGBY CLUB
WATERLAND
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Oproep aan alle leden van Rugby Club Waterland
Vrijdag 31 oktober 2014
in de kantine van RC Waterland aan de van IJsendijkstraat 367
Zoals eerder vermeld zullen we de ALV op een andere manier in gaan delen. Om de leden beter in staat te stellen individuele vragen aan de commissies te stellen, beginnen we met een inloopspreekuur. Iedere commissie heeft tijdens
dat uur een eigen plek waar je naar toe kan gaan om je vraag te stellen of in discussie te gaan. Door dit inloopspreekuur is het niet meer nodig in de algemene vergadering vragen over of aan de commissies te stellen. In de vergadering zelf leggen wij als bestuur verantwoording af aan de ledenvergadering over het totale gevoerde beleid. Voor de
aansluitende rondvraag kan je vooraf intekenen. We sluiten af met een leuke inspirerende presentatie. Het is ons doel
om er een leuke en efficiënte avond van te maken
Op de agenda staan ook de wisselingen binnen het bestuur.
Hierbij ontstaan de volgende vacatures:
Harrie Oudekerk, Penningmeester
niet herkiesbaar
Tessa Sonderman, Secretaris		
herkiesbaar
Het bestuur stelt daarnaast de volgende kandidaten voor:
Nick Holierook, Penningmeester
Ton Termeulen, Bestuurslid
Tegenkandidaten kunnen zich, ondersteund door ten minste vijf leden, schriftelijk aanmelden voor 17 oktober bij de
secretaris.
Agenda
19:00 – 20:00
Inloop spreekuur commissies
20:00 – 20:30
Pauze, intekenen rondvraag en presentielijst
20:30 – 22:00
1.
Opening ALV door de voorzitter
2.
Notulen ALV 2013
3.
Benoeming nieuwe bestuursleden
4.
Financieel verslag
5.
Verslag kascontrole commissie
6.
Verengingsverslag
7.
Beleidsplan 2014-2017
8.
Begroting 2014-2015
9.
Rondvraag
22:00 – 22:30
Presentatie
22:30
Sluiting en start clubavond
Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 31 oktober en dat jullie en jullie net zo enthousiast zijn over deze
verandering als wij. We zullen er een leuke en inspirerende avond van maken.
De te behandelen stukken zullen vanaf 17 oktober ter inzage liggen op de club en kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris. Ook voor verder vragen kunt u terecht bij;
Tessa Sonderman: Secretaris@rugbyclubwaterland.nl
rugbyclubwaterland.nl
facebook.com/rugbyclubwaterland
twitter.com/rcwaterland
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