Helmondse Zwemvereniging Lutra
Onderwerp: Jaarvergadering van onze vereniging
Geachte leden, ereleden, leden van verdienste, ouders/verzorgers van jeugdleden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering op donderdag 7 februari 2019
om 20.00 uur in Sportcentrum “De Wissen”.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen berichten en bestuursmededelingen
3. Behandeling verslag Algemene Vergadering van 1 maart 2018
4. Behandeling jaarverslagen van bestuur en commissies over 2018
5.




Behandeling financiën 2018, waaronder:
Financieel verslag over 2018.
Verslag financiële commissie.
Decharge bestuur voor het gevoerde beleid.

6. Behandeling financiën 2019, waaronder:
 Begroting 2019.
 Samenstelling financiële commissie.
7. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: mevrouw Danëlle Ermes-Derksen en de heer Jack
Hendriks. Daniëlle Ermes-Derksen stelt zich niet herkiesbaar. Voor de vacature van penningmeester is
nog geen gegadigde.
Jack Hendriks is wel herkiesbaar, Wij stellen voor om Jack Hendriks te herkiezen als bestuurslid.
Antje van de Nieuwenhof gaat stoppen als bestuurslid. Er is nog geen gegadigde voor de te vervullen
vacature.
De heer Ton van Mierlo heeft aangegeven dat hij in het bestuur zitting wil nemen om de algemene zaken
te behartigen. Wij stellen voor om Ton van Mierlo te benoemen tot bestuurslid.
Tot één week voor de algemene vergadering (31 januari 2019) kunnen door tenminste 10 handtekeningen
van seniorleden kandidaten worden voorgesteld voor de te vervullen vacatures.
8 Rondvraag
9 Sluiting
Gaarne nodigen wij u uit uw vragen en/of opmerkingen schriftelijk bij ons in te dienen tot 7 dagen voor
de vergadering. Het is namelijk gebleken dat sommige vragen toch wel enige voorbereiding vergen, wil
een correcte behandeling en beantwoording mogelijk zijn.
Het jaarboekje over 2018, waarin opgenomen de verslagen van bestuur en commissies over 2018 alsmede de
begroting voor 2019, zal omstreeks 20 januari 2019 beschikbaar zijn. Vanaf die datum kunt u dat boekje
downloaden van de website www.lutrahelmond.nl .
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