UITNODIGING ALV 2020
Veenendaal, 6 juli 2020.

Aan alle (ouders van) leden en vrijwilligers van VZC

Zoals in eerdere berichten werd verteld heeft het bestuur besloten de ALV van dit jaar, door de
opgelegde beperkingen in verband met de Corona-pandemie, uit te stellen.
Aangezien de vereniging waarde hecht aan persoonlijk contact is niet gekozen voor een videomeeting, maar gewacht tot we weer in voldoende aantal bijeen kunnen komen. Dit heeft helaas
langer geduurd dan we hadden kunnen voorzien.
Inmiddels gloort er weer hoop op herstel van ons sportend bestaan en verenigingsleven en we
hebben dan ook als nieuwe datum 8 september gekozen. We zullen de dan voor vergaderingen in
sportkantines geldende maatregelen in ons clubhuis doorvoeren. Het is noodzakelijk dat allen die
willen komen zich voor 31 augustus aanmelden bij ondergetekende (Inge.walta@hotmail.com),
zodat we zeker kunnen stellen dat er voldoende ruimte is en zonodig kunnen uitwijken naar een
grotere locatie.
Er is veel gebeurd en daar zal ook zeker aandacht aan besteed worden, daarnaast zijn er reguliere
zaken die hoognodig afgehandeld moeten worden. Vervolgens liggen er voorstellen voor een
aanpassing in het Huishoudelijk reglement betreffende de jaarlijkse aanpassing van de contributie
plus opzegtermijnen. De exacte informatie zal later deze zomer rondgestuurd worden. Kortom reden
genoeg om te komen.
In de hoop dat het leven langzamerhand weer definitief zijn vertrouwde loop kan hernemen, wensen
we allen een goede zomer,

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Inge Walta
Secretaris VZC
(inge.walta@hotmail.com)

Datum van de Vergadering
Plaats van de vergadering
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8 september 2020. 20.00 uur
Clubhuis VZC
Alle (ouders van) leden en vrijwilligers

Opening
Mededelingen/ Ervaringen Coronacrisis
Notulen ALV 15 april 2019
Jaarverslag secretaris
Jaarverslagen afdelingen
Verslag Penningmeester
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Begroting 2020/contributie
Verslag van de kascommissie
Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
Duikafdeling
Bestuur opvolging
Formeel is onderstaand schema leidend

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid Aqua Fun
Lid Zwemmen
Lid Waterpolo

jaar
Meindert Booorsma*
Inge Walta*
Erik Wolsing*
Vacature
Peter van de Kraats*
Thys de Haan,*
Eric Reeling

2020
X

2021

2022
X
X

2023
X

2024

2025

X

X
X
X

Lid Synchro
Wies Vullings*
X
X
Lid Triatlon
Sjoerd Veltman*
X
X
Duiken
Ab van’t Veen*
X
Clubhuis
Sebastiaan Wassink
X
X
De met * gemarkeerde namen zijn van bestuursleden die ingeschreven zijn c.q. worden bij de
Kamer van Koophandel
Van dit schema moet worden afgeweken: aangezien Thys de Haan en Eric Reeling tussentijds hun
commissievoorzitterschap hebben neergelegd en daarmee feitelijk ook hun AB taken. De
waterpoloafdeling zoekt een nieuwe voorzitter.
Als nieuwe voorzitter voor de Clubhuiscommissie wordt Sebastiaan Wassink voorgedragen.
Verder heeft Inge aangegeven haar derde periode niet vol te willen maken en bij deze ALV wil
aftreden.
13. Rondvraag en Sluiting

