Alblasserdam, februari 2017

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van KDO d.d. woensdag 22 maart 2017 in de
multifunctionele ruimte van Sportcentrum Blokweer. Aanvang vergadering 20.00 uur.

1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering gehouden op 16 maart 2016.
a) Verslag van de kascommissie over 2016.
b) Verslag van de kascommissie t.b.v. clubblad KDO4you.
5. Benoeming leden van de kascommissie.
6. Vaststelling van de jaarrekening van 2016 van de vereniging.
7. Vaststelling van de begroting 2017.
8. Vaststelling van jaarverslag 2016 van de vereniging.
9. Ontwikkelingen nieuwbouw zaal en algemene gang van zaken KDO
10. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement en richtlijnen hierbij
11. Voorstel tot verhoging van contributie
12. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Vrijwilligers en zaal
: Maaike Tuijtel
Aftredend en niet herkiesbaar Secretariaat
: Riet van Driel
Aftredend en wel herkiesbaar PR & Communicatie
: Johan Pel

13.
14.
15.
16.
17.

Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat 2 personen zich kandidaat hebben gesteld
voor een bestuursfunctie, het zijn:
Chantal Tolksdorf voor de functie van Secretaris en
Samantha Heskes voor de functie van Algemeen Bestuurslid
Voordracht en verkiezing kandidaat bestuursleden (kandidaten kunnen zich schriftelijk melden
vóór 10 maart 2017 via kdo-secretariaat@hotmail.com ).
Huldiging Jubilarissen
Voorstellen door leden (schriftelijk ingediend vóór 10 maart 2017)
Rondvraag.
Sluiting.

De vergadering zal om ongeveer 21.15 uur ten einde zijn, waarna wij nog gezellig enkele
bingospelletjes zullen spelen.
De notulen van de vergadering van 16 maart 2016 en jaarverslag excl. het financiële jaarverslag
zullen uiterlijk 10 maart a.s. op de website www.kdo-alblasserdam.nl worden gepubliceerd.
Indien u van tevoren het financiële jaarverslag wilt doorlezen of het algemeen jaarverslag en de
notulen schriftelijk wilt ontvangen, dan kunt u deze per mail aanvragen via
kdo-secretariaat@hotmail.com .
Wij heten u van harte welkom!
Het bestuur
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