UITNODIGING JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur van de KC Terda heeft de eer en het genoegen om u hierbij uit te nodigen voor de
Jaarlijkse Algemene Vergadering, welke zal worden gehouden op:

Woensdag 13 OKTOBER 2021 AANVANG 20.00 UUR
LOKATIE : TERDA CLUBHUIS – SPORTPARK DE WISSELAAR
Welkom zijn de leden en alle betrokkenen die de vereniging een warm hart toedragen.
Stemrecht is conform de regeling in ons huishoudelijk reglement.
Als altijd wordt het zeer op prijs gesteld als ook jeugdleden en ouders/voogden de
vergadering bijwonen.
Kantine is open vanaf 19.30 uur; koffie en thee tot 20.00 uur op rekening van de club.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Vaststelling van de agenda
Notulen vorige JAV => Er was geen JLV vanwege Corona
Bestuursverslag
Verslagen van de diverse commissies
Verslag kascontrole commissie
Financieel jaarverslag, vaststelling begroting en contributie 2022
Samenstelling bestuur
Invulling commissies en overig kader
Oproep tot invulling vacatures.
10. Wat verder ter (bestuurs-) tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting en borrel (verwacht rond 22.00 uur uiterlijk)
Toelichting op de agenda:
Ad 7: Financiële bijlagen worden uitgereikt ter vergadering, leespauze inbegrepen
Ad 8: Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden: Halbe, Ralf, Fred M en Anja.
Voor komend seizoen is Ralf aftredend en niet herkiesbaar. Conform afspraak heeft hij voor
een korte periode zijn bijdrage willen leveren om met name meer structuur in het besturen van
de club aan te brengen, waarvoor wij veel dank zijn verschuldigd.
Verheugd kunnen we meedelen dat we met 2 nieuwe kandidaten het bestuur weer op sterkte
kunnen brengen. Henrieke heeft al even proef gedraaid in het bestuur. Met Klaas hebben we
een meer ervaren bestuurder binnen kunnen halen.
De leden worden gevraagd zich uit te spreken voor deze kandidaatstelling. Mochten er meer
kandidaten zijn voor toetreding tot het bestuur, dat kan ook altijd. Een eventuele stemming
over kandidaten gebeurt altijd met stembriefjes.
Er is nog steeds een vacature in het bestuur voor de voorzitter. De taken van de voorzitter
worden nog +roulerend bij de bestuursleden ondergebracht tot er een definitieve voorzitter is
benoemd..

