
 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van ’t Ei op zaterdag 21 maart om 
11.00 uur. 
 
Het bestuur van VAG ’t Eendeëi nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering op 
zaterdag 21 maart om 11.00 uur aan de van Helmontstraat. Vanaf zaterdag 14 maart zullen 
alle stukken t.b.v. de vergadering op de site worden geplaatst, zodat je je eventueel vast kan 
inlezen. 
 
Agenda ALV  
               1.Opening en mededelingen  
               2. Vaststellen van de agenda  
               3. Ingekomen stukken  
               4. Goedkeuring notulen ALV 2019  
              5. Bestuursverslag 2019 
              6. Financieel verslag 2019 en toelichting 
              7. Verslag kascommissie / décharge bestuur  
              8. Benoeming bestuursleden/verkiezingen 
              9. Benoeming kascommissie  
             10. Evaluatie Reiskostenregeling 

 11. Wijziging stallingsvoorwaarden 
             12. Begroting 2020 en toelichting  
             13. Rondvraag  
             14. Sluiting 
             15. Trekking loterij 
 
Koffie en Loterij 
Leden zijn vanaf 10.30 uur van harte welkom. Er zal koffie, thee en taart zijn. 
 
Leden die zich tussen 10.30 en 11.00 uur melden kunnen gratis deelnemen aan een mini-
loterij. 
Aan het einde van de ALV zal de trekking plaatsvinden. De winnaars gaan met een mooie 
prijs naar huis! 
 
Toelichting Agenda ALV 
 
8.Benoeming bestuursleden/verkiezingen 
 

● Voordracht Willem Kervers 
Vorig jaar is José Oortwijn benoemd als nieuw bestuurslid “Techniek”. Zoal bekend 
heeft José na een aantal maanden wegens drukke overige werkzaamheden zijn taak 
moeten neerleggen. 
We hebben Willem Kervers bereid gevonden om zijn taak a.i. over te nemen. Willem 
is voortvarend aan de slag gegaan. Het bestuur stelt dan ook voor om Willem te 
benoemen als bestuurslid. 

● Volgens het rooster van aftreden zijn Pieter Vogel (algemeen activiteiten) en Hans 
Wijers (secretaris) 3 jaar in functie. Pieter en Hans treden terug als bestuurslid. Het 
bestuur is naarstig op zoek naar leden die de functie van ‘secretaris’ en bestuurslid 
‘algemeen activiteiten’ willen vervullen. Leden die interesse hebben in deze functie 
kunnen zich melden bij het bestuur. 

Zie ook: Statuten VAG ’t Eendeëi, artikel 16, lid 3. 
 
 
 
 


