Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Plaats:
Aanvang:

Dinsdag 5 april 2016
Kantine Wielerclub DTS, Sportpark Kalverhoek,
Zuiderweg 72B te Wijdewormer
20.00 uur (zaal open om 19.30 uur voor ontvangst met koffie)

Het bestuur stelt de leden voor de onderstaande
AGENDA
te behandelen:
1. Welkomstwoord en opening door de voorzitter a.i.
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene ledenvergadering van 20 april 2015
(ter bespreking en vaststelling)
NB: Dit verslag is als Pdf bestand geplaatst op de website van de vereniging en daar te
vinden onder Algemeen / Algemene ledenvergadering / verslag 20 april 2015. Ter
vergadering is een beperkt aantal exemplaren beschikbaar.
4. Verslag van de Secretaris jaar 2015

(blz. 3)

5. Financiële zaken
A: Financieel Jaarverslag 2015
Balans, Staat van Baten & Lasten en Begroting 2016
ter bespreking en vaststelling

(blz. 4 t/m 8)

B: Contributiemededeling

(blz. 8 )

C: Verslag van de Ledenadministrateur
ter bespreking en vaststelling in samenhang met het financieel verslag

(blz. 9 en 10 )

6. Verslag van de Kascontrolecommissie 2015
ter vergadering wordt verslag gedaan door de kascommissieleden Ruud Oudhaarlem en Rein
Beentjes; ter bespreking en verlening van décharge aan de penningmeester, alsmede aan het
bestuur
Blz. 1

7. Benoeming leden van de Kascommissie 2015
De kascommissie bestaat nu uit Ruud Oudhaarlem en Rein Beentjes met als reserve lid Bauke
Homma. Statutair dient een der twee leden af te treden. Dit jaar is dat Ruud Oudhaarlem. Ter
vergadering wordt een kandidaat gevraagd om in de ontstane vacature te worden benoemd.
Bauke Homma wordt door het bestuur voorgesteld. Tevens wordt weer om een kandidaat
reserve lid gevraagd; ter besluitvorming
8. Jaarverslagen van de Werkgroepen en Commissies
De jaarverslagen worden niet meer geprint en rondgestuurd met de
agenda/vergaderstukken. Dit vanwege de kosten en het extra werk dat dit met zich
meebrengt. De verslagen zijn als Pdf bestand geplaatst op de website van de vereniging en te
vinden onder Algemeen / Algemene ledenvergadering / Algemene ledenvergadering 20 april
2015
9. Bestuursverkiezing
Conform een eerder opgesteld schema is aftredend en herkiesbaar Onno Steendam
(bestuurslid) en is verkiesbaar als bestuurslid: Ico van Dijk ter besluitvorming. Ico stelt zichzelf
voor op bijlage bladzijde 11.
PAUZE
10. Uitreiking Roel Staatsprijs 2015
11. Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid

(blz. 12)

12. Rondvraag
13. Sluiting

Verhinderingen
S.v.p. bij voorkeur doorgeven per mail: secretaris@vogelwachtzaanstreek.nl of telefonisch
bij één van de bestuursleden (zie het omslag van de Kieft)

Blz. 2

