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Hierbij nod¡gen wû u uit tot het bijwonen van de 124e Algemene Ledenvergadering van
"IJSCLUB ZOETERWOUDE"
De vergadering

vindt plaats in ons clubgebouw op landijsbaan Veld 11 aan de Nieuweweg op
7

februari 2079

Aanvøng 20.40 uur
Evenals voorgaande jaren zal de vergadering gehouden worden volgens oude stijl, dus met warme
an¡jsmelk, schaatsquiz en de gratis verloting.

voonitter en mededelingen
2. Notulen van de 123e Algemene Ledenvergadering **)
3. Verslag van hetjaar20lS door de secretar¡s **l
4. Financieel jaarverslag 2O18 en begroting 2019 door de penningmeester
Nadere toel¡chting t¡jdens de vergadering aan de hand van een schriftelijk overzicht
5. Verslag kascommksle.
De kascommissie bestaat uit 2 leden, die 3 jaar zitting hebben in deze commissie.
Leden zijn: Tom van de Meer {aftredend 2019}, Yvonne van de Geest (aftredend 2021)
1. Opening door de

PAUZE

6. Bestuuñsyerkiezing, dit iaar zijn Alke v leeuwen aftredend en herkiesbaar, Elly Ammerlaan, Wil Verbeij en
Bas van der Poel aftredend en niet herkiesbaar, Kandidaten yoor e€n bestuursfunctie kunnen zich melden
tl¡dens de vergaderlng.

wordt gevraagd hiermee
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De vergadering

handte*ening,
7. Presentat¡e stand uan zaken omtrent de skeelerbaan Usclub Zoeterwoude door skeeler baan commissie,
8. Venoek kandidaten, eventueel ¡nstallatfe lustrum commissie 125 þrig bestaan.
9. Rondwaag
10. Sluiting

Ouders van kinderen onder de 16 jaar zijn gerechtigd namens hun kind{eren) de vergadering
bij te wonen en één stem uit te brengen.

**)

Zoals besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van februar¡ 1993 zullen de
vergaderstukken op de vergadering worden uitgedeeld. Zij die de stukken vooraf willen
ontvangen, kunnen deze toegestuurd krijgen, verzoek via de secretaris bereikbaar via
i nfo (o i iscl ubzoeterwoude. nl
HET BESTUUR

lJsclub Zoeterwoude, onderscheiden metde koninklijke erepenning tergelegenheid van het 100-jarig bestaan.

