ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Het bestuur van de Tennisvereniging Warmenhuizen nodigt u hierbij uit voor deelname aan de algemene
ledenvergadering die plaatsvindt op:
Vrijdag 3 maart 2017 aanvang 20.00 uur in de kantine van de Tennisvereniging Warmenhuizen.
Ten aanzien van kandidaatstelling door de leden voor zowel bestuurs- als commissiefuncties en voorstellen van de
leden die op de agenda moeten worden geplaatst, bepaalt het huishoudelijk reglement het volgende:
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende
schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de
algemene vergadering. Tenminste 5 seniorleden moeten de hierboven genoemde verklaring ondersteunen.

AGENDA
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vaststellen van de notulen vorige ALV (11 maart 2016)
De notulen zijn te lezen en printen vanaf de internetsite: www.tvwarmenhuizen.nl.

3.

Mededelingen

4.

Ingekomen stukken

5.

Financieel overzicht
Het financieel overzicht is te lezen op de internetsite in een afgeschermd deel.
Alléén leden kunnen het ook via een e-mail op te vragen bij Anique van Geldorp.
Daarnaast zullen een klein aantal stukken ter inzage liggen tijdens de ALV.
-

6.

toelichting door de penningmeester
verslag kascontrolecommissie
benoeming nieuwe kascontrolecommissie
goedkeuring begroting

Beleid
- Investeringen in milieu en tbv kostenreductie: zonnepanelen
- Ledenbehoud en werving
- Sponsoring

7.

De commissies:
Clubkampioenschap commissie
Intredend: Piet Grandiek
Uittredend: Antoinet te Riele
Competitie commissie
Intredend: Uittredend: Jeugdcommissie
Intredend: Uittredend: Parkcommissie
Intredend: Uittredend: Kantinecommissie
Intredend: Judith Stam
Uittredend: Louis Dekker, Nel Dekker, Lisanne Nieuwpoort
Opentoernooi commissie
Intredend: Kathy Rutgers, Diana Mandemaker, Andrea Willemstijn, Sascha Wiegel, Lars Dekker
Uittredend: Rowan Nannes, Frits Bakker
Oldee commissie
Intredend: Uittredend: Simone Burger
Ledenadministratie
Intredend: Alana Pronk
Uittredend: Geertje Wezelman

8.

Samenstelling bestuur:
Volgens het huishoudelijk reglement treden er jaarlijks volgens het rooster bestuursleden uit. Na de ALV treedt
Anique van Geldorp wederom af. Voorstel Penningmeester : Janette Stuurman.
Na de ALV treedt Bas Peerdeman af als bestuurslid. Voorstel bestuurlid: vacature

9. Rondvraag en sluiting

