Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
__________________________________________________________________________________
Beste Leden,
Hengelo, 14 augustus 2020
Graag willen wij je hierbij opnieuw uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De agenda is ongewijzigd, alleen moeten wij de uitvoering aanpassen i.v.m. de corona maatregelen.
De ALV is nu gepland op maandag 14 september 20.00 uur en wordt gehouden in ons clubhuis.
Aanpassing i.v.m. corona maatregelen zijn:
Je moet je aanwezigheid vooraf aanmelden door een mailbericht te sturen aan: info@tiebreak
Ja. ik kom (namen): __________ ___________
Met ___ personen uit één huishouding.
Wij kunnen dan rekening houden met het plaatsen van het aantal stoelen (i.v.m. de 1 ½ meter) afstand.
Het kan zijn dat wij ook het terrasgedeelte gebruiken. Voorbehoud: Als en wat wij niet hopen, de corona
maatregelen (2e golf) ons noodzaken de vergadering opnieuw te moeten uitstellen dan laten wij je dit direct weten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda voor de ALV
Datum

: Maandag 14 september 2020 : Clubhuis Tie-Break: 20.00 uur

1.

Opening / vaststellen agenda

2.

Vaststellen verslag ALV van 18 maart 2019

3.

Mededelingen /ingekomen stukken

4.

Mutaties bestuursleden volgens rooster: geen

Kandidaatstelling kan conform artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement door het bestuur en/of door vijf
seniorleden, of ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist,
dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt
door middel van inlevering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring bij de secretaris, vergezeld van een
bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.
5.

Financieel overzicht 2019

6.

Verslag kascommissie

7.

Investeringen en plannen: aanpassing/ verbetering keuken

8.

Pauze

10.

Voortgang/ verslag diverse commissies
Competitie-toernooien, kantine beheer, schoonmaak-, onderhoud en sponsorcommissie

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

N.B. Het verslag van de ALV 2019 ligt ter inzage in het clubhuis vanaf 2 maart 2020.

