
 

 

 

                                                                                        UitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodiging!!!!    
    

        Leuk, van wie?   

    Waarvoor dan?   

  Ah, ja, tuurlijk. Wanneer?   

Effe checken hoor. Hoe laat zei je?   

  In de kantine van de turnhal?   

    

Wat staat er op de agenda?        
        

    

    

    

 

 

• Seniorleden en ouders van jeugdleden zijn van Seniorleden en ouders van jeugdleden zijn van Seniorleden en ouders van jeugdleden zijn van Seniorleden en ouders van jeugdleden zijn van 
harte welkom!harte welkom!harte welkom!harte welkom!    

• WiltWiltWiltWilt    u zich voorbereiden? Vraag dan de u zich voorbereiden? Vraag dan de u zich voorbereiden? Vraag dan de u zich voorbereiden? Vraag dan de 
vergaderstukken op viavergaderstukken op viavergaderstukken op viavergaderstukken op via alv@gymxl.nl 

• Wilt u een voorstel indienen* of u Wilt u een voorstel indienen* of u Wilt u een voorstel indienen* of u Wilt u een voorstel indienen* of u verkiesbaarverkiesbaarverkiesbaarverkiesbaar    

stellenstellenstellenstellen    als bestuurslid? Doe dit uiterlijk als bestuurslid? Doe dit uiterlijk als bestuurslid? Doe dit uiterlijk als bestuurslid? Doe dit uiterlijk 22223 3 3 3 

aprilaprilaprilapril    viaviaviavia alv@gymxl.nl 

• Wilt u iets aankaarten tijdens de Wilt u iets aankaarten tijdens de Wilt u iets aankaarten tijdens de Wilt u iets aankaarten tijdens de rondvraagrondvraagrondvraagrondvraag? ? ? ? 

Als u dit vooraf laat weten (bij voorkeur Als u dit vooraf laat weten (bij voorkeur Als u dit vooraf laat weten (bij voorkeur Als u dit vooraf laat weten (bij voorkeur 

uiterlijk uiterlijk uiterlijk uiterlijk 22223 3 3 3 aprilaprilaprilapril) via) via) via) via alv@gymxl.nl kan het kan het kan het kan het 

bestuurbestuurbestuurbestuur    u beter te woord staan.u beter te woord staan.u beter te woord staan.u beter te woord staan.    

 

* Voor het indienen van een voorstel is de steun * Voor het indienen van een voorstel is de steun * Voor het indienen van een voorstel is de steun * Voor het indienen van een voorstel is de steun 

nodig van ten minste 5 stemgerechtigdennodig van ten minste 5 stemgerechtigdennodig van ten minste 5 stemgerechtigdennodig van ten minste 5 stemgerechtigden    

    

1.1.1.1. Opening en vaststellen agendaOpening en vaststellen agendaOpening en vaststellen agendaOpening en vaststellen agenda    

2.2.2.2. Terugkijken:Terugkijken:Terugkijken:Terugkijken:    

• Vaststellen notulen ALV 2018Vaststellen notulen ALV 2018Vaststellen notulen ALV 2018Vaststellen notulen ALV 2018    

• Vaststellen Vaststellen Vaststellen Vaststellen jaarverslag 2018jaarverslag 2018jaarverslag 2018jaarverslag 2018    

3.3.3.3. Financiën:Financiën:Financiën:Financiën:    

• Verslag kascommissieVerslag kascommissieVerslag kascommissieVerslag kascommissie    

• Vaststellen jaarrekeningVaststellen jaarrekeningVaststellen jaarrekeningVaststellen jaarrekening    2018201820182018    

• Vaststellen contributie 2019Vaststellen contributie 2019Vaststellen contributie 2019Vaststellen contributie 2019----2020202020202020    

• Vaststellen begroting 2019Vaststellen begroting 2019Vaststellen begroting 2019Vaststellen begroting 2019    

• Benoeming kascommissieBenoeming kascommissieBenoeming kascommissieBenoeming kascommissie    2019201920192019    

4.4.4.4. Voorstellen:Voorstellen:Voorstellen:Voorstellen:    

• Ingekomen voorstellenIngekomen voorstellenIngekomen voorstellenIngekomen voorstellen    

PauzePauzePauzePauze    

5.5.5.5. Verkiezing bestuursledenVerkiezing bestuursledenVerkiezing bestuursledenVerkiezing bestuursleden    

6.6.6.6. Vooruitkijken:Vooruitkijken:Vooruitkijken:Vooruitkijken:    

• Uitbreiding hal?Uitbreiding hal?Uitbreiding hal?Uitbreiding hal?    

• Verenigingsmanager?Verenigingsmanager?Verenigingsmanager?Verenigingsmanager?    

• Sponsoring?Sponsoring?Sponsoring?Sponsoring?    

7.7.7.7. RondvraagRondvraagRondvraagRondvraag    

8.8.8.8. SluitingSluitingSluitingSluiting 
 

 

 

Ik wil wel Ik wil wel Ik wil wel Ik wil wel 

bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid 

wordenwordenwordenworden    

Hoe kan ik me 

voorbereiden????    

Ik heb een Ik heb een Ik heb een Ik heb een 

goed plangoed plangoed plangoed plan    

Is iedereen 

welkom? 

Ik heb 

een 

vraag    


