
 

 

 
 

Uitnodiging ledenvergadering 2020 
 
 
Maandag 19 april 2021 om 20.00 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Langs 
deze weg nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van deze vergadering. Ouders van 
jeugdleden tot en met 15 jaar zijn eveneens welkom en kunnen hun zoon of dochter tijdens 
de vergadering vertegenwoordigen.  
 
I.v.m. COVID-19, zal de ledenvergadering dit jaar een andere opzet hebben dan gebruikelijk. 
Deze zal online via MS Teams worden gehouden. Vooraf aanmelden is noodzakelijk! 
Aanmelden kan t/m dinsdag 13 april 2021 via chantalschaap1980@hotmail.com.  
Na aanmelding zal de uitnodiging via e-mail in MS Teams verzonden worden.  
 

Agenda ledenvergadering d.d. 19 april 2021 
 
 

1. Opening 

 
2. Mededelingen 

 

3. Ingekomen stukken 
 

4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2018/2019 
Dit document ligt vanaf vrijdag 9 april 2021 ter inzake in de RADAR-ruimte en kan, na 
afspraak met Jo Speth, aldaar vooraf worden ingezien. Eventuele op- en 
aanmerkingen kunnen enkel en alleen vooraf schriftelijk worden ingediend via 
secretaris@uow02.nl. Het bestuur zal zo nodig naar aanleiding van het verslag een 
toelichting geven op de actiepunten. 
 

5. Goedkeuren secretarieel jaarverslag seizoen 2019/2020 
Dit document ligt vanaf vrijdag 9 april 2021 ter inzake in de RADAR-ruimte en kan, na 
afspraak met Jo Speth, aldaar vooraf worden ingezien. Eventuele op- en 
aanmerkingen kunnen enkel en alleen vooraf schriftelijk worden ingediend via 
secretaris@uow02.nl.  

 

6. Financieel jaarverslag seizoen 2019/2020 
Dit document ligt vanaf vrijdag 9 april 2021 ter inzake in de RADAR-ruimte en kan, na 
afspraak met Jo Speth, aldaar vooraf worden ingezien. Eventuele op- en 
aanmerkingen kunnen enkel en alleen vooraf schriftelijk worden ingediend via 
secretaris@uow02.nl.    

 

7. Verslag kascontrole 
De kascontrolecommissie geeft haar bevindingen van de uitgevoerde controles op de 
financiële boekhouding en interne procedures. 
 

8. Decharge bestuur 
Goedkeuren en vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten. 
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9. Begroting seizoen 2020/2021  
Dit document ligt vanaf vrijdag 9 april 2021 ter inzake in de RADAR-ruimte en kan, na 
afspraak met Jo Speth, aldaar vooraf worden ingezien. Eventuele op- en 
aanmerkingen kunnen enkel en alleen vooraf schriftelijk worden ingediend via 
secretaris@uow02.nl.   

 

10. Vaststellen contributie 
I.v.m. COVID-19 is deze op 1 juli 2020 niet verhoogd.  

 

11. Bestuursverkiezingen 
Op dit moment bestaat het bestuur officieel uit drie personen. 
- Dion Wetzels is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 
- Paul Maenen is aftredend en stelt zich herkiesbaar 
- Jo Speth is aftredend en stelt zich herkiesbaar 
- Manfred Hodenius stelt zich kandidaat  
 
De leden kunnen een bestuurslid kandidaat stellen door dit voorafgaand aan de 
vergadering schriftelijk kenbaar te maken via secretaris@uow02.nl.  

 

12. Verkiezing kascontrolecommissie 
De huidige controleurs stellen zich herkiesbaar. Tevens is er een vacature voor een 
3e (reserve) commissielid. 
 

13. Rondvraag 
  De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. 
 

14. Sluiting 
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