
Uitnodiging voor 90ste Jaarlijkse Algemene Vergadering op 11 oktober 2018 

 

Alle leden bepalen belangrijke beslissingen Oost-Arnhem 

o.a. financiële situatie. 

 

Op 11 oktober om 20.00 uur wordt in het clubhuis de 89ste Jaarlijkse Algemene Vergadering 

(JAV) van Oost-Arnhem gehouden. In deze vergadering beslissen de leden als hoogste orgaan 

over het beleid van de vereniging.  

Kom daarom allemaal op 11 oktober naar het clubhuis voor de Jaarlijkse Algemene 

Vergadering! De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. 

 

 

(Concept)Agenda 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 

2. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken  

2.1 Jubilerende leden 

 

3. Terugblik op seizoen 2017-2018 

3.1 Verslag 89ste Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 14 september 2017 

3.2 Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 27 juni 2018 

3.2 Jaarverslagen seizoen 2017/2018* 

3.3 Financieel resultaat seizoen 2017/2018* 

- toelichting 
 - verslag kascontrole commissie 
 - décharge bestuur 
3.4 Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 

4. Verkiezingen 

 Bestuur  
- herkiesbaar:  Babs Bruil, secretaris 
    Frank van het Kaar, penningmeester 

    Patrick Horstink, bestuurslid faciliteiten 
-vacature:  voorzitter 

bestuurslid technische zaken 
   bestuurslid verenigingszaken 

 

Kascontrolecommissie – benoemen nieuwe leden 

 

5. Vooruitblik op seizoen 2018-2019 

5.1 Begroting seizoen 2017-2018* 

5.2 Stand van zaken renovatie clubhuis plus financiering 

5.3 Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 

   

6. Rondvraag en sluiting 

 
De vergadering is rechtsgeldig als minstens 50 stemmen aanwezig zijn. Gewone leden hebben 3 stemmen, 
buitengewone leden (jeugdleden jonger dan 15 jaar) hebben 1 stem. Laatstgenoemden kunnen zich door hun ouders 
laten vervangen. Betreffende ouders zijn nadrukkelijk uitgenodigd. Stemgerechtigde leden kunnen zich door een ander 
lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan voor maximaal 2 leden als gevolmachtigde optreden. De schriftelijke 
machtiging moet voor de vergadering aan de voorzitter worden overhandigd. Door leden in te brengen agendapunten 
dienen uiterlijk voor 4 oktober bij het bestuur te zijn ingediend. Uiterlijk 4 oktober kunnen zich tegenkandidaten voor 
het bestuur zich schriftelijk melden bij het bestuur. Deze dienen gesteund te worden door ten minste vijf 

stemgerechtigde leden. 
 
*) Verkrijgbaar via de penningmeester, penningmeester@oost-arnhem.nl 


