
 

Algemene Ledenvergadering 2012            Uitnodiging en Agenda 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Van: Secretariaat 

Aan: Alle leden en ouders van jeugdleden    Swalmen, Januari 2013. 

 

 

 

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 

 

 

 

 

Dames en heren, 

 

Namens het bestuur van Eszet Zwem- en Poloclub te Swalmen heb ik het genoegen u uit te 

nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2012, welke zal plaatsvinden in de Mert,  en 

wel op: 

 

Vrijdag 22 maart 2013, aanvang 20.30 uur. 
 

AGENDA 
 

1. Opening en Mededelingen 

 

2. Ingekomen stukken 

Ook dit jaar zijn leden (en ouders van jeugdleden) gerechtigd agendapunten voor de 

vergadering in te brengen. Behandeling van deze punten wordt echter alleen 

gegarandeerd, indien zij schriftelijk zijn ingediend en tenminste 2 x 24 uur vóór 

aanvang van de ledenvergadering in het bezit zijn van de secretaris G.Julicher. 

 

3. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 2012.  

Notulen zie www.eszet-swalmen.nl. 

 

4. Afhandeling actiepunten Algemene Ledenvergadering 2012. 

Opvolging Giel Verheijden ledenadministratie. 

 

5. Jaarverslagen 2012 

 

6. Financiëel Jaarverslag 2012 *) 

6.1: Financiële overzichten 

6.2: Verslag kascontrolecommissie 

6.3: Goedkeuring financiëel jaarverslag 2012 (i.c. décharge van het bestuur) 

 

 



 

AGENDA (vervolg) 
 

 

 

7. Verkiezingen 

7.1: Verkiezing bestuursleden: 

Ingevolge de statuten dient de benoeming van bestuursleden te geschieden uit 

één of meerdere voordrachten. Tot het maken van een voordracht zijn bevoegd 

zowel het bestuur als ook 10 (of meer) leden. Een voordracht van 10 (of meer) 

leden dient uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij 

het bestuur te zijn ingediend, c.q. door één van de bestuursleden te zijn 

ontvangen  

Aftredend: 

Dhr. G. M. Julicher (niet meer verkiesbaar) 

Dhr. J. Vereijken (niet meer verkiesbaar) 

Dhr. R. Scheringa (niet meer verkiesbaar) 

 

Kandidaat hebben zich gesteld: 

 

Dhr. R. van Nistelrooij 

Mevr. H. Vaessen 

Mevr. W van Loon 

Mevr. M. Triepels 

 

 

    7.2: Verkiezing leden kascontrolecommissie 

 Lid zijn: Leonie Lennards en Yvonne Marsman Beek. Leonie is aftredend. 

 

 

8. Financiële begroting 2013 *) 

 

9. Rondvraag. 

 

10. Sluiting 
 

Indien u een exemplaar van de jaarstukken wenst te ontvangen, dan verzoek ik u dit 

voorafgaande aan de vergadering kenbaar te maken bij één van de leden van het dagelijks 

bestuur, te weten: 

 

Voorzitter:             M.  Sanders 06 - 52637401 voorzitter@eszet-swalmen.nl 

Penningmeester        J.   Vereijken 0475 – 504 745 secretaris@eszet-swalmen.nl 

Secretaris:  G. Julicher 0475 – 600 100 penningmeester@eszet-swalmen.nl 

 

Zij zullen dan voor afhandeling van uw verzoek zorgdragen.  

 

 

G. Julicher 
Secretaris 
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