Uitnodiging ALV
Het bestuur van ATC Emelwerth nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op:
Maandag 1 februari 2016
om 20.00 uur
in het Clubhuis, Sportlaan 87a te Emmeloord
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de algemene ledenvergadering op 8 juni 2015 (te vinden op website ATC
emelwerth of op te vragen via secretaris).
3.
a)
b)
c)
d)

Jaarverslagen (te vinden op website of op te vragen via secretaris)
Technische commissie
Parkcommissie
Recreatiecommissie
Jeugdcommissie

4. Verslag Kascommissie 2015
Benoeming kascommissie 2016
5. Financieel jaarverslag 2015
6. Vaststellen contributie 2016
7. Dalend ledenaantal en standpunt overname gravelbanen
De afgelopen jaren is ons ledenaantal dalend. Momenteel heeft Emelwerth 303
leden. 2 jaar geleden is door de ALV besloten om de gravelbanen over te nemen van
de gemeente. Is dit gezien ons ledenaantal nog steeds reëel?
8. Nieuwe bestuursleden gezocht
Eind 2014 heeft Maarten aangegeven te willen stoppen als voorzitter van de
vereniging. Na meerdere oproepen heeft dit tot op dit moment nog niet tot een
vervanger geresulteerd. Daarnaast hebben Harm Timmer en Paul Smid (voorzitters
van resp. TC en PC) afgelopen jaar aangegeven bij de komende ALV hun functie te
willen neerleggen. Ook zij hebben voor hun functie nog geen vervanger gevonden.
Daarnaast hebben we voor de functies Voorzitter recreatiecommissie en de functie
ledenadministratie nog vacatures open staan.
Indien Maarten, Harm en Paul aftreden, betekent dit dat we nog 3 bestuursleden
hebben en 4 vacatures voor bestuursfuncties. Als we deze situatie naast onze
statuten leggen, resulteert dit in een bestuur niet meer bevoegd is om nog
beslissingen te nemen. Hoe gaan we dit oplossen?

9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bestuurswijzigingen
Treedt Maarten Riep af als voorzitter?
Treedt Harm Timmer af als voorzitter van de Technische commissie?
Treedt Paul Smid af als voorzitter van de Park commissie?
Vacature recreatiecommissie
Vacature ledenadministratie
Vacature ledenadministratie

10. Rondvraag

