AGENDA JAARVERGADERING 2019 van
de atletiekvereniging Haarlem
Hierbij nodigen wij u uit om
de algemene ledenvergadering bij te wonen op:
Donderdag 21 maart 2019, om 20.00 uur
in onze kantine op de atletiekbaan
Alle leden en ouders van jeugdleden onder de 16 jaar hebben stemrecht conform
de statuten van de vereniging. Belangstellende ouders / verzorgers van onze
oudere jeugd, alsmede donateurs, zijn als toehoorders welkom. Aanmelden is niet verplicht,
maar schrijf je naam bij aankomst graag even op de presentielijst. Let op: de vergaderstukken
worden niet geprint, maar wel getoond op de beamer.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en voorstellen
Te behandelen stukken dienen 7 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij het
bestuur, graag via de voorzitter per e-mail.
3.

Mededelingen

4.
Invulling bestuurstaken en mutaties bestuursleden
Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter, volgens de statuten 10 dagen voor de
vergadering inclusief een bereidverklaring en ondersteund door vijf stemgerechtigde leden
of als voordracht vanuit het bestuur.
- Dick Bais is niet herkiesbaar als Voorzitter
- Marijke Zwaag is wel herkiesbaar.
Het bestuur draagt haar voor als kandidaat voor de functie van Voorzitter
- Michiel Heimgartner is verkiesbaar als Bestuurslid Technische zaken
- Emiel Out is momenteel bestuurslid en het voorstel is om zijn functie te herbenoemen
tot Bestuurslid Ledenzaken.
- Er is een vacature voor de functie van secretaris. Momenteel worden deze werkzaamheden
verdeeld onder de huidige bestuursleden.
5.

Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2018

6.

Goedkeuren jaarverslagen 2018 en wel:
A. Jaarverslag 2018
B. Financieel verslag 2018
C. Kascontrolecommissie
D. Technische commissie
E. Jeugdcommissie

7.

Stichting Evenementen Pim Muliersportpark door Frits Wiltink

8.

Uitreiking onderscheidingen aan jubilerende leden
A. Dick Bais is 50 jaar lid van AV Haarlem

9.

Jaarplannen 2019
A. Bestuurlijke plannen
B. Vaststellen begroting
C. Technische commissie
D. Jeugdcommissie

10.

Het 100-jarig jubileum van AV Haarlem

Het bestuur zoekt naar meer samenwerking met de leden. Om die reden willen we
de leden vragen om vooraf al ideeën te verzamelen, deze mee te nemen en tijdens een sessie
van 15 minuten deze plannen in groepjes te bespreken.
Onze vraag luidt: Hoe vieren we ons 100-jarig jubileum op 8 oktober 2020?
Welke leden of ouders van leden zouden zich daarna aan willen melden bij het bestuur om in
werkgroepen door te gaan met het maken en uitvoeren van de plannen?
Het bestuur stelt voor om eens per kwartaal samen te komen met leden die een actieve
bijdrage willen leveren om de actuele status van de plannen door te nemen.
11.

Rondvraag

12.

Sluiting

***Borrel **** waarbij gelegenheid is om met elkaar na te praten.

Namens het bestuur: Dick Bais, voorzitter

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2018
Degene die het ﬁnancieel verslag over 2018 vóór de jaarvergadering wenst te ontvangen,
dient een verzoek hiertoe uiterlijk 15 maart tee-mailen aan de voorzitter:
dick.bais@avhaarlem.nl
Het verslag zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.

