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Agenda Algemene Ledenvergadering 25 juni 2021 
  
Geachte leden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 juni a.s. om 20.00 uur in onze 
residentie café-restaurant de Olde Mölle. Als gevolg van de coronamaatregelen kiezen we er dit jaar voor 
om te werken met aanmelding. Als je aanwezig wilt zijn, dien je je aan te melden bij  ondergetekende via 
jeroenabbink@hotmail.com. Dit kan tot uiterlijk donderdag 24 juni a.s.  
 
Onder de huidige maatregelen mogen er 50 gasten aanwezig zijn bij de jaarvergadering. Naast het 
algemeen bestuur kunnen er dus zo’n 35 mensen aanwezig zijn. Mocht blijken dat er meer aanmeldingen 
zijn dan zullen we zorgen voor een livestream en zullen het zodanig regelen dat in ieder geval alle 
commissies vertegenwoordigd zijn. 
 
Agenda: 
 
1. Opening Voorzitter 

 
2. Notulen ALV 3 juli 2020 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
4. Jaarverslag Penningmeester 

 
5. Verslag Kascontrole Commissie 
 
6. Toelichting op plannen Jubileumcommissie 

 
7. Ideeën rond onderhoud en aangezicht ‘t Nus 

 
8. Bestuursverkiezing: 
 
  Aftredend, herkiesbaar: 

• Ria Ruiterkamp, Voorzitter    aftredend, herkiesbaar 

• Sanne ten Have, Voorzitter dansgardes  aftredend, herkiesbaar 

• Jeroen Abbink, Secretaris    aftredend, herkiesbaar 
 
  Aftredend, niet herkiesbaar: 

• Peter Knol, Voorzitter TC    aftredend, niet herkiesbaar 
 
  Verkiesbaar: 

• Mike Stegeman, Voorzitter TC   verkiesbaar 
 
 
9. Verkiezing Kascontrole Commissie 

 

mailto:jeroenabbink@hotmail.com


10. Vaststellen datum ALV 2022 
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
 
Leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter plaatsing op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. 
De betreffende voorstellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn 
ingediend. 
De notulen van de jaarvergadering 2020 en het jaarverslag van de penningmeester is een half uur voor aanvang 
van de  jaarvergadering beschikbaar bij onze residentie café-restaurant de Olde Mölle. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”, 
 
Jeroen Abbink 
Secretaris 


