Agenda voor de ALV d.d. 15 juni 2021 met toelichting
1. Opening om 19.30 uur door de voorzitter Theo Kersten
2. Presentielijst
3. Mededelingen
Voor de pauze zal de aandacht gericht zijn op afronding van verenigingszaken uit 2019 en
2020 en de verkiezing en installatie van nieuwe bestuursleden. De terugtredende voorzitter
Theo Kersten zal dit deel voorzitten.
Na de pauze zal voornamelijk naar de plannen voor de toekomst worden gekeken De nieuwe
voorzitter, Bert Kreber zal dit deel van de vergadering voorzitten.
4. Afronding verenigingsjaar 2019.
Omdat de ALV van april 2020 niet kon doorgaan en omdat geleidelijk in het najaar van
2020 duidelijk werd dat een echte ALV voorlopig niet mogelijk zou zijn heeft het bestuur
In een mail van 17 oktober 2020 aan alle leden meegedeeld een voorlopig
verenigingsstandpunt te hebben geformuleerd over de volgende zaken:
- Jaarverslag over 2019 van het bestuur: goedgekeurd;
- Financieel jaarverslag 2019: goedgekeurd;
- Begroting 2020: goedgekeurd.
Die voorlopige verenigingsstandpunten moeten nu met een besluit van de ALV worden
bevestigd.
Het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting 2020 zijn als bijlage bij de mail van
17 oktober aan u meegezonden.
Aanvullend is nu ook het verslag van de kascommissie voor 2019, bestaande uit
mevrouw Erie Schooneveldt-Kramer en de heer Frank Scholing, beschikbaar. Alle
stukken over 2019 zijn in te zien op deze pagina.
Het bestuur stelt u voor te besluiten:
a. Het jaarverslag over 2019 goed te keuren;
b. Financieel verslag over 2019 (balans en de staat van baten en lasten met toelichting)
goed te keuren;
c. Decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2019.
d. Tot lid van de kascommissie voor 2020 te (her)benoemen de heren Frank Scholing en
Ronald Fijn.
e. Goedkeuring begroting 2020.
5. Afronding verenigingsjaar 2020.
Alle stukken over 2020 zijn in te zien op deze pagina.
a. Goedkeuring notulen ALV van 24 april 2019.
b. Goedkeuring jaarverslag bestuur.
c. Goedkeuring balans en staat van baten lasten met toelichting over 2020.
d. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2020.
6. Verkiezing bestuursleden

In de mail van 17 oktober 2020 vorig jaar werd melding gemaakt van het voornemen van
voorzitter en secretaris om terug te treden als bestuursleden. Een bestuursverkiezing was
niet mogelijk. Ook die moet nu gebeuren.
Het bestuur stelt u voor :
- Bert Kreber te benoemen als voorzitter. De korte introductie van Bert Kreber die
eerder werd toegezonden is in te zien op deze pagina.
- Martine Cornelissen te benoemen als bestuurslid. Martine Cornelissen zal in het
bestuur na benoeming de post van secretaris innemen. De eerder toegezonden korte
introductie van Martine Cornelissen is in te zien op deze pagina.
7. Installatie nieuwe bestuursleden en overdracht van de voorzittershamer
8. Korte koffiepauze
9. Heropening van de vergadering door Bert Kreber
10. Dankwoord aan Kees Glimmerveen en Theo Kersten
11. Voorstel benoeming Theo Kersten tot lid van het bestuur
12. Dankwoord aan Bep Scheffer
13. Evaluatie programma voorjaar 2021
14. Uitvoering programma najaar 2021
15. Begroting 2021 (begroting, in te zien op deze pagina)
16. Benoeming lid kascommissie 2021
17. Rondvraag
18. Sluiting

