Diemen, 29 januari 2019
Uitnodiging voor het bijwonen van de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Kieviten
op zaterdag 16 maart 2019, aanvang: 10.30 uur
bij Sparks Haarlem
Mr. J. Gerritszlaan, ingang Melkerijpad
2024 KE Haarlem.
Aanmelden voor de aansluitende lunch kan tot
uiterlijk zaterdag 10 maart!
AGENDA
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 maart 2018

3.

Ingekomen stukken

4.

Bestuursmededelingen

5.

Jaarverslag van de secretaris

6.

Financiën
a. Financieel jaarverslag 2018
b. Verslag kascommissie
c. Vaststellen begroting 2019
d. Verkiezing kascommissie

Carolien Stadhouders is 3 jaar lid en aftredend. Carolien is herkiesbaar.

7.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster zijn Ben Goorts en Jacqueline de Jonge-van der Vlugt aftredend. Beiden zijn herkiesbaar.

8.

Evaluatie uitvoeringsplan de Kieviten 2018

9.

Bespreken en vaststellen uitvoeringsplan de Kieviten 2019

10.

Vaststellen contributie, voorstel is ongewijzigd € 20

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

De diverse stukken ontvangen jullie later of zijn beschikbaar op de vergadering.
ad 6c: Artikel 15 lid 3 van de statuten:
a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene
vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.
b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken
rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar voor de duur van drie jaar.
ad 7: Artikel 11 lid 2 van de statuten:
a. Tot de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten worden gesteld
voor de functie van bestuurslid.
b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derden van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b. gestelde om aan de
kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.

secretaris@kieviten.com of  020-6990795

06-48125850

