Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZPC Hoogeveen

Het bestuur nodigt alle ereleden, leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Dit jaar weer in het PID-gebouw op woensdag 8 september 2021, aanvang 20.00
uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het zijn dat óf de locatie gewijzigd wordt óf
mogelijk toch voor een digitale variant gekozen wordt. Hierover word je dan tijdig geïnformeerd.
Aanmelden voor deze Algemene Ledenvergadering
Wil je aanwezig zijn bij deze vergadering, stuur dan een mail naar secretariaat@zpchoogeveen.nl
Aanmelden kan tot maandag 6 september 21.00 uur. Bij aanmelding ontvang je de jaarverslagen van
de diverse commissies en de notulen van de ALV van vorig jaar. De financiële stukken zijn op te
vragen bij de penningmeester via penningmeester@zpchoogeveen.nl na aanmelding.
Aftreden en benoemingen bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar: - Lucia Koobs
Aftredend en herkiesbaar:
- Ben Bouwland
Dringend kandidaten gezocht
Openstaande vacatures zijn: - secretariaat
- afvaardiging waterpolo
– afvaardiging sponsorcommissie
Kandidaten moeten zich uiterlijk 1 september 2021 aanmelden bij het bestuur via
secretariaat@zpchoogeveen.nl.
In verband met het aftreden van Lucia Koobs, zijn we dringend op zoek naar een kandidaat voor de
functie secretariaat. Mocht deze functie niet bezet worden, is het bestuur volgens de statuten niet
voltallig en zijn we genoodzaakt de vereniging op te heffen.
Wil je meer info over deze functie? Stuur even een mailtje naar Lucia.
Kascommissie
Vrijwilligers voor de kascommissie mogen zich aanmelden bij het secretariaat.
Uiteraard is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen tijdens de vergadering.
We zien je graag op deze jaarvergadering!
Bestuur ZPC Hoogeveen.

Agenda ALV 8 september 2021
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Opening
Mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen Algemene Leden Vergadering 2020
Jaarverslagen 2020
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Begroting 2021
Vaststelling begroting en contributie 2021/2022
Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar Ben Bouwland - penningmeester
- aftredend en niet herkiesbaar Lucia Koobs – secretariaat
- vacant secretariaat
- vacant afvaardiging waterpolo
- vacant afvaardiging sponsorcommissie
Rondvraag
Sluiting

