
Algemene Ledenvergadering 
 

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen onze 50ste Algemene 
Ledenvergadering De vergadering zal worden gehouden op donderdag 
 

31 maart 2022 
 

Aanvang 20.00 uur in gebouw de Schakel te Acquoy, de zaal is open om 19.30. 
Voor de vergadering liggen ter inzage de notulen van de vorige jaarvergadering 

en het financieel verslag van het afgelopen jaar.  
Vragen of opmerkingen kunnen dan tijdens de vergadering gesteld worden. 
 

De agenda voor deze avond is: 
 

 

1. Opening door de voorzitter  
2. Mededelingen door de voorzitter. 

3. Notulen ledenvergadering van 12 maart 2020 
4. Steiger, Drijver op de Put, SBB, Gemeente WB 

5. Ingekomen stukken 
6. Nieuwe commissie leden introductie  
7. Verslag secretaris 

8. Verslag van de kascontrole commissie 
9. Verkiezing van een kascontroleur, aftredend is Jacob 

10.Financieel verslag en goedkeuring begroting 2022 
11.Voorstel; ligplaats voor de boten met €5— 2x te verhogen in 2023 en 2024 
12.Huldiging jubilarissen en afscheid enkele commissieleden 

13.Pauze met een borrel 
14.Bestuursverkiezing  

jaar 2021  Pieter Jan van de Meijden Penningmeester herkiesbaar 
jaar 2022 Romke Ferwerda   Lid   herkiesbaar 

 Kars Blommers   Secretaris  herkiesbaar 
 Gilles van Steijn    Voorzitter  herkiesbaar 

15. Activiteit rondom ons 50 jarig jubileum in combinatie met de vernieuwde 

16. Verslag 50+ competitie 
17. Kortverslag van de wedstrijden van 2021 met de presentatie van 2022 

18. Prijsuitreiking serie 
19. Rondvraag 
20. Sluiting 

       
Wij als bestuur hopen dat u deze vergadering bij zult wonen om het beleid voor 

de toekomst mee te bepalen. Draagt u de club een warm hart toe en je bent 
bereid wat werkzaamheden  voor de club te doen kom dan een plaats vervullen 
in ons bestuur, wij zullen u van harte inwijden in de bestuurszaken. 
Heeft u interesse neem contact op met een bestuurslid,  die u kunt vertellen wat 
de werkzaamheden kunnen zijn, de tijd die je eraan moet besteden valt best wel 

mee. 
Tot een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich opgeven. 

 

De secretaris 

 


