
Van complimenten groei je, van kritiek word je beter

 

Uitnodiging 
Algemene Ledenvergadering 2022 

 
Geachte lid van Overasseltse Boys, beste sportliefhebber,  

  
Hierbij nodigen wij je uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op:  

 

Woensdag 28 september om 20.00 uur in clubhuis “de Passelêgt”.  

 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:  
  

1. Opening door onze voorzitter.  

2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 27 september 2021.  

a. Dit document is voorafgaand aan de ALV in te zien en te lezen in de kantine vanaf 19.15 

uur.  

3. Jaarverslag 2021/2022 

a. Dit document is voorafgaand aan de ALV in te zien en te lezen in de kantine vanaf 19.15 

uur 

4. Financiën 

a. Balans en exploitatierekening seizoen 2021/2022.  

b. Verslag Kascommissie.  

c. Benoeming nieuw kascommissielid. 

d. Begroting seizoen 2022/23 

e. Voorstel contributie seizoen 2022/23 

5. Stand van zaken coöperatie 

6. Bestuursverkiezing  

a. Heden is aftredend Joost Rutgers en hij stelt zich niet herkiesbaar.  

b. Het bestuur draagt Frank Meeuwsen voor als bestuurslid en het bestuur vraagt de ALV in te 

stemmen met deze voordracht. Indien er tegenkandidaten zijn, dan dient hij/zij zich met 3 

ledenstemmen uiterlijk vrijdag 23 september 2022 te melden bij de secretaris.   

c. Het bestuur draagt Anne van Eldonk voor als voorzitter en het bestuur vraagt de ALV in te 

stemmen met deze voordracht. Indien er tegenkandidaten zijn, dan dient hij/zij zich met 3 

ledenstemmen uiterlijk vrijdag 23 september 2022 te melden bij de secretaris.   

7. Vooruitblik bestuur 2022-2023 

8. Rondvraag 

9. Sluiting van de vergadering  

 

Na sluiting van de ALV en een korte pauze wil het bestuur graag met de leden in gesprek over 

het vrijwilligersklimaat. Dit zullen we doen in kleinere groepen, onder leiding van de 

vrijwilligerscommissie. 

 

Wij rekenen op jullie aanwezigheid.  
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Overasseltse Boys  
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