Algemene Leden Vergadering VAG ’t Eendeei
zaterdag 9 april, 11.00 uur
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Goedkeuring notulen ALV 11 april 2015
5. Bestuursverslag 2015
6. Financieel verslag 2015
7. Verslag kascommissie / décharge bestuur
8. Benoeming kascommissie
9. Opzet Bestuur & Commissies
10.Wijzigingsvoorstel statuten
11.Aanpassingen HHR en draaiboeken
12.Bestuursleden
Kandidaten / verkiezingen
13.Begroting 2016
14.Stand van zaken Milieuzone
15.Rondvraag
16.Sluiting
Opmerking:
a. N.a.v. een verzoek vorig jaar is de aanvangstijd van de vergadering vervroegd.
b. Alle hierboven genoemde stukken zijn op 9 april aanwezig en op verzoek aan
secretaris@eendeei.nl worden zij na 1 april naar je gemaild.
c. De stukken zullen ook op 1 april geplaatst worden op de website.
d. Het “wijzigingsvoorstel statuten” ligt vanaf 1 april ter inzage in de bar en is ook in deze Eikrant gepubliceerd.
e. Vooruitlopend op de goedkeuring door de ALV van de nieuwe structuur zijn per
1 januari 2016 als bestuurslid teruggetreden Evert Burger, Jim v.d. Put, Edwin Nuij en
Cor Brok. Zij allen zijn coördinator van een commissie geworden.
Per 1 januari 2016 is Dick van Gessel gestopt als penningmeester.

Het bestuur draagt Frans van Wittmarschen (penningmeester), Edwin van Baar (bestuurslid
techniek) voor als nieuwe bestuursleden. Mochten er andere leden zijn die zich kandidaat
willen stellen voor het bestuur dan dienen zij zich te houden aan de procedure die staat
beschreven in het huishoudelijk reglement, Artikel 9. (zie hieronder)
f. Alle informatie over bestuur & commissies is al sinds 1 januari 2016 te lezen op
www.eendeei.nl / bestuur & commissies.
Artikel 9 (verkiezing)
1. Indien een verkiezing moet worden gehouden vestigt het bestuur de aandacht van de leden
op deze verkiezing, onder eventuele bekendmaking van de namen van de door het bestuur
voorgedragen kandidaten.
2. Kandidatenlijsten kunnen door de leden tot en met de dag voorafgaande aan de
vergadering bij de secretaris worden ingediend.
3. Iedere kandidatenlijst mag niet meer kandidaten bevatten, dan er plaatsen te vervullen zijn,
en moet zijn ondertekend door de kandidaten.
4. Een door de leden voorgestelde kandidatenlijst moet worden ondersteund door tenminste
vijf leden, die van hun ondersteuning doen blijken door ondertekening van de
kandidatenlijst.
Kandidaten kunnen zichzelf niet ondersteunen.
5. Indien een lid meerdere kandidatenlijsten voor een te vervullen plaats als kandidaat of als
ondersteuner ondertekent, zijn alle door hem geplaatste handtekeningen ongeldig.

