ALGEMENE LEDENVERGADERING
DE KIEVITEN
Het Hoofdbestuur van De Kieviten nodigt de leden van de vereniging uit voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 december 2017 in het clubhuis.
Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1.

Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2.

Vaststellen notulen van de Algemene Vergadering van 14 juni 2017, en van de
notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 13 november 2017

3.

Jaarverslag 2016-2017

4.

Jaarrekening over het boekjaar 2016-2017

5.

Mondeling verslag van de Raad van Toezicht

6.

Goedkeuring jaarrekening en decharge van het Hoofdbestuur

7

Verkiezing nieuwe voorzitter van het Hoofdbestuur. Zie toelichting hieronder

8.

Wvttk

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

* De stukken voor de agendapunten 2 en 3 (en de toelichting bij 4) kunnen
worden opgevraagd via een e-mail bericht naar: info@kieviten.nl of vanaf 1
december 2017 worden afgehaald bij Ammar Nafawa in het kantoor van de
Kieviten (graag na telefonische afspraak, 070 5142430)
Bert Bos – secretaris Hoofdbestuur De Kieviten

Toelichting bij punt 7:
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Toelichting. De huidige voorzitter, Jasper van Renesse van Duivenbode, heeft besloten
het voorzitterschap van het Hoofdbestuur neer te leggen met ingang van 12 december
2017. Het hoofdbestuur stelt voor als nieuwe voorzitter te benoemen de heer M.J.C. Th
(Mildo) Meijer.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld met inachtneming van artikel 8.1.2 van het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging:
8.1.2. Na de kandidaatstelling door het hoofdbestuur kunnen door ten minste 40 leden
tegenkandidaten worden gesteld tot uiterlijk 10 werkdagen voor de algemene
vergadering. Deze kandidaatstelling dient te geschieden per brief met de handtekeningen
van degenen, die de tegenkandidaat voorstellen, gericht aan de secretaris van het
hoofdbestuur; deze draagt er zorg voor, dat de leden vóór de algemene vergadering
schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Indien een of meer tegenkandidaten worden gesteld, zal verkiezing geschieden
overeenkomstig art. 15.3.2 van de statuten.

Nieuwjaarsreceptie voor alle leden van De Kieviten:
zondag 7 januari, 16-18 uur, clubhuis.
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