GROEPSBESTUUR
Aan:

Alle leden en de ouders van juniorleden van St. Willibrord Kerkrade

Uitnodiging
Bij dezen nodigen wij jullie / u uit voor de leden jaarvergadering die wordt gehouden op:

Zaterdag 10 maart 2018 om 19.00 uur in ons H.K.
Agenda ledenjaarvergadering:

1.

Opening

2.

Goedkeuring
Notulen jaarvergadering 2017 over het verenigingsjaar 2016
De notulen staan op http://www.willibrordkerkrade.com.

3.

Evaluatie 2017 en vooruitblik 2018 ( algemeen )

4.

Financiën:
A. Balans 2017 / Begroting 2018
B. Controle van de speltak kassen
C. Verslag kascontrolecommissie (vereniging en stichting)
De kascontrolecommissie over het jaar 2017 bestaat uit 1ste Rob Debets en 2de lid
Frans Bednas. Reserve voor 2017 is
C. Benoeming reserve kascontrole lid 2018.
Aftredend is Rob Debets.
De kascontrolecommissie over het jaar 2018 bestaat uit
1ste Frans Bednas, 2de Niels Lax
Reserve lid voor 2018 wordt……

5.

Beheerstichting
Jaarverslag 2017 en planning 2018 (max. 15 min.)
Korte pauze

6.

Huldiging jubilarissen.

7.

Speltakken en organen
Evaluatie 2017 en vooruitblik 2018
Alle speltakken, de barcommissie, het tuinbeheer en het gebouw / materiaal beheer
zullen in het kort (max. 15 min.) verslag geven wat hun hoogtepunten waren in 2017
en waar zij de nadruk op gaan leggen in 2018.
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8.

Verkiezingen:
Voorzitter Hub Debets, heeft te kennen gegeven dat hij zich niet meer beschikbaar
stelt voor deze functie
Aftredend in 2018 is bestuurslid, Yvo Kaufman
Hij heeft te kennen gegeven dat hij weer zich herkiesbaar stelt
Functie Voorzitter: hiervoor heeft Niels Lax zich beschikbaar gesteld
Bestuurslid, Karsten Faruhn heeft beschikbaar gesteld als bestuurslid.
Heb je interesse om ook je steentje bij te dragen in het besturen van de vereniging,
maak dit dan kenbaar voor 22 februari 2018
Aanmelding kun je sturen naar groep@willibrordkerkrade.com
Het stemmen zal schriftelijk gebeuren. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Alleen leden van de groepsraad hebben stemrecht.

9.

Besluiten:
Goedkeuring contributie besluit 2018.
Concept contributie besluit http://www.willibrordkerkrade.com

10.

Mededeling

11.

Rondvraag

12.

Sluiten

In de pauze en aansluitend is er gelegenheid om een en ander, onder het genot van een
hapje en een drankje in een gezellige sfeer te laten bezinken.

Noot: Indien bij aanvang van deze vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden
aanwezig zijn, zal deze vergadering direct na opening geschorst worden. Direct
aansluitend aan deze schorsing zal een nieuwe vergadering geopend worden.

Bij verhindering graag afmelden bij het secretariaat: groep@willibrordkerkrade.com
Wij hopen jullie / u allemaal te mogen begroeten op deze avond.
Groeten en tot dan,
Dagelijks Bestuur Scouting St. Willibrord Kerkrade
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