SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”

Leiden, 7 juni 2011
Geacht lid,
Uitnodiging
Bij deze willen wij u uitnodigen voor de Algemene LedenVergadering
van Speeltuinvereniging “Rondom de Maredijk”
op maandag 20 juni aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw van de speeltuin, Maredijk 100 te Leiden.
De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Als lid van de vereniging heeft u tijdens de vergadering de mogelijkheid om uw stem te laten gelden. U kunt
ook van de gelegenheid gebruik maken om onderwerpen en voorstellen aan onderstaande agenda toe te voegen. In dit geval dient u tenminste drie dagen voor aanvang van de vergadering een en ander schriftelijk en
voorzien van de nodige toelichting aan de secretaris (zie gegevens onderaan) toe te sturen.
De conceptagenda ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter
2. Goedkeuring agenda
3. Goedkeuring notulen ALV 26 april 2010
4. Goedkeuring sociaal jaarverslag
5. Goedkeuring financieel jaarverslag
6. Verslag door kascontrolecommissie
7. Decharge van de penningmeester
8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie / decharge oude kascontrole commissie
9. Decharge bestuursleden over gevoerde beleid 2010/2011
10. (Her)verkiezing van verschillende bestuursleden
1. Rien van Vliet
2. Douglas Gordon
3. Jan Vereecke
4. Hugo Grimmelius
11. Vooruitblik 2011 / 2012
12. Wat verder ter tafel komt
13. Sluiting door de voorzitter
Dagelijks bestuur
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met iemand van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Herialt Mens, Vitruviusstraat 198, Leiden, 071 - 5 21 64 25, herialt@gmail.com
Secretaris: Helga Duifhuis, Rijnsburgersingel 48, Leiden, 071 - 5 122 734, hduifhuis@hotmail.com
Penningmeester: Hugo Grimmelius, Poelgeeststraat 20, Leiden, 071 5 222 509, h.t.grimmelius@tudelft.nl
Ook wanneer u zich als vrijwilliger wilt aanmelden of informatie wilt inwinnen, bent u van harte welkom om
met één van de bestuursleden contact op te nemen.
Met vriendelijke groet, en hopelijk tot ziens op de ALV!
Helga Duifhuis,
Secretaris SV "Rondom de Maredijk"
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