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Agenda Algemene Vergadering
Hierbij worden alle leden en ouders/verzorgers van leden uitgenodigd voor het bijwonen van een
Algemene Vergadering op dinsdag 28 oktober 2014 om 19:45 uur bij eetcafé ‘de musketier’, Grotestraat 10.
Om tot besluitvorming te komen op een algemene vergadering dient de helft plus één van het aantal stemgerechtigde leden op de
vergadering aanwezig te zijn.
Op het vastgestelde aanvangsuur opent de voorzitter de vergadering. Hij telt het aantal stemgerechtigde leden en bij gebreke van het
vereiste aantal stemgerechtigde leden sluit hij de vergadering.
Na een wachttijd van 15 minuten wordt de vergadering wederom geopend door de voorzitter. Besluiten kunnen nu met meerderheid
van stemmen worden genomen.

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening (Eventueel sluiting en weer opening na 15 min.)
Mededelingen
Vaststellen notulen AV 29-10-2013.
A. Financieel jaarverslag seizoen 2013/2014 en begroting seizoen 2014/2015
B. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie-lid
C. Vaststelling contributie
5. Verslagen Commissies

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Bestuur
Technische Commissie
Wedstrijd Commissie
Activiteiten Commissie
Sponsor Commissie
Leden Commissie
Publicatie Commissie
Materialen Commissie

6. Kaderleden
a. Afscheid
b. Benoeming
7. Afscheid en benoeming bestuursleden
8. Vrijwilligersbeleid
9. Rondvraag.
De agenda met eventuele bijlagen is als PDF beschikbaar gesteld op de website van de vereniging via
Downloads > Algemene Vergadering.
Afmeldingen en eventuele vragen en of opmerkingen kunt je mailen naar secretariaat@devoko.nl of
schriftelijk indienen bij de secretaris aan de Telgenkamp 1, 7591 LT Denekamp.
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Toelichting op de agenda:
Agendapunt 3:
Deze verslagen zijn beschikbaar via de website van de vereniging www.devoko.nl > Downloads >
Algemene Vergadering.
Agendapunt 4:
A. Toelichting wordt tijdens de vergadering verzorgd door de penningmeester Maikel van Benthem
B. Verslag wordt tijdens de vergadering voorgelezen door Peter Sanders of Ellen Stevelink. Voor één
van beide zal een nieuw kascommissielid moeten worden benoemd.
C. Een voorstel wordt tijdens de vergadering toegelicht en in stemming gebracht.
Agendapunt 5:
Tijdens de vergadering wordt door de voorzitter van elke commissie (of zijn of haar vervanger) een
toelichting gegeven over het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het lopende seizoen. Vanuit de
vergadering kunnen er vragen gesteld worden.
Agendapunt 6:
Diverse kaderleden, nemen afscheid of hebben reeds afscheid genomen. Zij zullen op de vergadering
genoemd en bedankt worden. Het afscheid met een ‘blijk van waardering’ vindt plaats in de betreffende
commissie.
Ook zullen diverse nieuwe kaderleden voorgesteld en benoemd worden. Het bestuur is er helaas niet in
geslaagd gegadigden te vinden voor alle vacatures. Hiervoor zal nog een oplossing gevonden moeten
worden.
Agendapunt 7:
 Vorig jaar is abusievelijk Els Brinks reglementair herkozen. Dit had Leo Blokhuis moeten zijn. Het
bestuur stelt voor om Leo alsnog met terugwerkende kracht te benoemen.
 Reglementair aftredend en herkiesbaar is Vincent Blokhuis als voorzitter van de vereniging.
Vincent heeft te kennen gegeven om zich nog voor één seizoen beschikbaar te willen stellen als
voorzitter. Conform de regelgeving dient de voorzitter door de vergadering in functie te worden
gekozen.
 Vorig jaar is de vacature voor de functie van penningmeester niet opgevuld. Afgelopen seizoen
heeft Maikel van Benthem deze functie waargenomen. Het bestuur is er inmiddels in geslaagd
om een kandidaat voor deze functie te vinden en stelt voor om Thed Rijnders te benoemen.
 Reglementair aftredend en niet herkiesbaar zijn Marleen Engelbertink (SC) en Els Brinks (AC).
Het bestuur is er helaas nog niet in geslaagd om voor hen vervangers te vinden en wil graag in
contact komen met geschikte kandidaten. Leden die een bestuursfunctie ambiëren worden
verzocht om contact op te nemen met het secretariaat van de vereniging.
Agendapunt 8:
Helaas blijven nog verschillende functies onbezet. Ook nu is er weer een bijlage met de diverse
vacatures. In de vorige leden vergadering is dit punt uitvoerig besproken. Dit heeft geresulteerd in het
oprichten van een werkgroep. Deze werkgroep bestaande uit Silvie Benerink, Lieke Hiddink en Merle
olde Rikkert zullen vanavond hun bevindingen en actiepunten presenteren.
Agendapunt 9:
Leden die vragen hebben voor de rondvraag worden verzocht deze tot drie uur voor de vergadering
schriftelijk, bij voorkeur via de mail, bij de secretaris in te dienen, opdat het bestuur zich hierover kan
beraden en een zo goed en duidelijk mogelijk antwoord kan geven.
Afmeldingen en eventuele vragen en of opmerkingen kunt je mailen naar secretariaat@devoko.nl.
ikwilvanmijnautoaf.nl
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