
Algemene Ledenvergadering 2014            Uitnodiging en Agenda 

 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

Van: Secretariaat 

Aan: Alle leden en ouders van jeugdleden            Roermond, 28 februari 2015. 

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 

 

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 2014, welke zal plaatsvinden in de Mèrt,  

Markt 1 te Swalmen, en wel op: 

 

Vrijdag 27 maart 2015, aanvang 20.00 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 M.Triepels. 

 

3. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 2013 (d.d. 28-03-2014) 

 

4. Afhandeling actiepunten Algemene Ledenvergadering 2013 

 

5. Jaarverslagen 2014 

 

6. Financiëel Jaarverslag 2014 *) 

6.1: Financiële overzichten 

6.2: Verslag kascontrolecommissie 

6.3: Goedkeuring financiëel jaarverslag 2014 (i.c. décharge van het bestuur) 

6.4 Financiële begroting 2015 *) 

 

 
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 (zie ook toelichting op de agenda ad 7.1 op pagina 2) 

 

    7.2: Verkiezing leden kascontrolecommissie 

 



 

 

 

AGENDA (vervolg) 
 

 

 

 

8. Rondvraag 

 

9. Sluiting 
 

 

 

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

voorafgaande aan de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris: 

 

Secretaris:             M. Triepels 0475 – 855569 secretaris@eszet-swalmen.nl 

.  

 

 

M. Triepels 
Secretaris 

 

 

 

 

 

*) Nadere informatie is op verzoek verkrijgbaar bij onze penningmeester 

mailto:secretaris@eszet-swalmen.nl

