Agenda Algemene Ledenvergadering JVC Cuijk 28 oktober 2019

Tijd: 20:00 uur
Plaats: Kantine JVC Cuijk

1. Openingswoord door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen bijzondere ledenvergadering 27 mei 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Jaarverslag seizoen 2018-2019
6. Financiële jaarverslag over het afgelopen boekjaar
7. Verslag van de kascommissie
8. Vaststelling van de begroting
9.

Verkiezing nieuw lid kascommissie

10

Verkiezing bestuursleden
aftredend en herkiesbaar: Huub van der Cruijsen, Marco Janssen en William Janssen
In de aanloop van dit seizoen heeft Maurice Zonnenberg om persoonlijke redenen
aangegeven niet langer invulling aan zijn bestuursfunctie te kunnen geven.
Pauze indiening schriftelijke rondvraag

11 Huldigingen
12

Schriftelijke rondvraag

13

Sluiting

Toelichting op de agenda:
3 De notulen van de ALV van 27 mei 2019 staat als downloadlink in de uitnodiging op de
website.
4 Het jaarverslag 2018-2019 staat als downloadlink in de uitnodiging op de website.
5 Financieel jaarverslag is op aanvraag ter inzage bij de penningmeester en zal tijdens de
vergadering worden toegelicht.
6 verslag van de kascommissie
De kas commissie bestaat uit de heren:
Dirk Jonker, Theo Heiltjes en Jeroen Dirks
Eerstgenoemde is aftredend en op basis van het HR niet direct herkiesbaar. We vragen
de vergadering om een kandidaat voor deze functie.
10. Verkiezing bestuursleden
Rooster van aftreden
Gezien de vele wijzigingen van de afgelopen jaren stellen we een nieuw rooster van
aftreden voor:
Maurice Zonnenberg heeft in augustus te kennen gegeven dat hij om persoonlijke
redenen zijn bestuurslidmaatschap niet langer kan uitoefenen,
aftredend en herkiesbaar: Huub van der Cruijsen, Marco Jassen en William Janssen
2020: Ton van Elk de Freese en Sjaak Wellesen
2021: Leonie Ceelen. Maurits de Boer
Stemgerechtigde leden kunnen zich kandidaat stellen voor een
bestuursfunctie volgens de daaraan in het huishoudelijk reglement
omschreven procedure. (zie artikel HR 12 lid 2 en 3)
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris
aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien stemgerechtigde leden en
dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de
desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het
bestuur ambieert.
Het bestuur kent enkele vacatures:
We nodigen u uit om u beschikbaar te stellen voor deze of een andere bestuursfunctie.

11. Huldigingen
Talent van het jaar
Sportvrouw van het jaar
Sportman van het jaar
Sportploeg van het jaar
De allrounder van het jaar
In overleg met de verantwoordelijk commissies zullen te huldigen kandidaten worden
gehuldigd tijdens de jaarvergadering De winnaars van vorig seizoen kunnen hun
wisselbeker aanbieden bij de secretaris.
Jeroen Dirks (sportman van het jaar), Lars Loermans (talent van het jaar), MO17-1
(sportploeg van het jaar), Robert Weijers (allrounder van het jaar), Renee Loeffen
(sportvrouw van het jaar),

