
 

 
 
Jaarvergadering UOW ’02 2017 

 
Beste leden van UOW ’02 
 
Langs deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de jaarvergadering 2017. Deze 
vergadering wordt gehouden op donderdag avond 16 november 2017 en vindt plaats bij 
“Bei d’r Joep” op Park ter Waerden. Eventuele afmeldingen kunnen voor de vergadering 
doorgegeven worden bij Andrew Simons (aha.simons@ziggo.nl). 
De financiële stukken liggen met ingang van maandag 6 november 2017 ter inzage in de 
ruimte van accommodatiebeheer. De vergadering start om 20.00 uur en duurt tot ca. 
21.30 uur. De concept agenda ziet er als volgt uit: 
 

Agenda jaarvergadering 2017 

  
1. Opening en woord van welkom 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Mededelingen: 

 Mededelingen bestuur 
- Vertraging formaliseren nieuwe staturen door standpunt KNVB 

 Mededelingen van kant van de leden 

4. Vaststellen notulen jaarvergadering 2016 

Notulen liggen samen met de financiële stukken ter inzage bij accommodatiebeheer 
vanaf maandag 6 november 2017. De notulen kunnen per mail opgevraagd worden 
bij Andrew Simons (aha.simons@ziggo.nl)  
 

5. Secretarieel jaarverslag 

Een samenvatting van het secretarieel jaarverslag zal ter vergadering voorgelezen 
worden.  
 

6. Financieel jaarverslag boekjaar 2016 

 Toelichting door penningmeester 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Vaststelling en goedkeuring van balans en staat van baten en lasten (decharge 

bestuur) 

9. Vaststellen contributie  
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10. Vaststellen van begroting 

 Toelichting door Penningmeester 
 Vaststellen van begroting 

 
11. Pauze 

 
 

12. Bestuursverkiezing 

Aftredend:  Manfred Hodenius (Herkiesbaar) 
Afgetreden:  Frans Hoffmann, Patrick Simons (Niet herkiesbaar) 
Aspirant leden: Erik Verberkt, Dion Wetzels 
 
Door het terugtreden van Andrew Simons is de rol als voorzitter  van UOW ’02 
vacant. Erik Verberkt heeft kenbaar gemaakt de rol (opnieuw) te willen gaan 
vervullen. Ter vergadering neemt hij (voorafgaand aan de stemronde) de 
gelegenheid om zijn visie op de toekomst van de vereniging voor te leggen.  
 
Conform statuten wordt vervolgens schriftelijk gestemd over de nieuwe 
bestuursleden. Na verkiezing bepaalt het bestuur zelf de rolverdeling.  
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 
 
 


