
From: Henk Wirken BBV - To: Henk Wirken BBV - Cc:  - Date: 15 oktober 2018 om 23:40
Subject: Uitnodiging voor A.L.V. d.d. 27 november 2018

Beste Leden,

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) wordt gehouden op dinsdagavond 27
november a.s. in zaal C van Bowling- en Partycentrum Breda. De aanvang is 20.00 u. 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

AGENDA 
De volgende agendapunten worden besproken:

1. Opening voorzitter en eventuele mededelingen
2. Notulen A.L.V. van 28 november 2017 (zie website www.bbvbowling.nl)
3. Ingekomen Stukken
4. Jaarverslagen van:

a. Secretaris: periode 2017-2018 (Marcel Kamsteeg)
b. Penningmeester: (Henk Wirken)
* Periode 2017-2018  * begroting en verhoging contributie 2019-2020?
c. Verslag kascontrolecommissie inzake periode 01-09-2017 t/m 31-08-2018
      Hopelijk verleent de commissie décharge voor de gevoerde financiële administratie.
d. Wedstrijdzaken seizoen 2017- 2018 (Rene van Vliet)
e. Jeugdzaken seizoen 2017 - 2018 (Herbert Brosens)

5. Verkiezing Kascontrolecommissie
* Kandidaten kunnen zich vooraf of tijdens de A.L.V. melden.

6. a. Bestuursverkiezing:
Conform het aftreed schema treden af:
* Secretaris: Marcel Kamsteeg. Stelt zich NIET meer beschikbaar
* Wedstrijdzaken: René van Vliet. Is WEL herkiesbaar.
NOOT: Het bestuur draagt als nieuwe kandidaat voor: Sonja Damen.
René is opnieuw beschikbaar. Beiden nemen zitting in het bestuur voor een periode van 2 jaar
tot medio november 2020.
Eventuele (tegen-)kandidaten voor het bestuur dienen zich uiterlijk vóór 26 november 2018
schriftelijk aan te melden, gesteund door tenminste vijf stemgerechtigde leden.
Die 5 stemgerechtigde leden dienen tevens in persoon aanwezig te zijn op de Algemene
Leden Vergadering.  
b. Toernooicommissie: Henk Wirken en René van Vliet. Kregen in 2016 een nieuwe termijn
van 2 jaar. De toernooicommissie is beschikbaar voor weer een periode van 2 jaar tot november
2020

7. Rondvraag
* A.V.G.
* Wat verder ter tafel komt.

8. Sluiting jaarlijkse A.L.V.

Indien van toepassing kunnen leden gebruik maken van de volmachtformulieren.
Deze volmachten vindt u in een van de bakjes bij de receptie vanaf 13 november 2018.
Gaarne tijdig inleveren vóór aanvang van de vergadering van 28 november 2018 
De volmachten zijn niet van toepassing als u zich kandidaat stelt voor een bestuursfunctie.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst van onze leden.
Uiteraard verwacht het bestuur een constructieve bijdrage van de leden.
Mede namens het Bestuur,
Marcel Kamsteeg
Aftredend Secretaris Bredase Bowling Vereniging

http://www.bbvbowling.nl/

