Onderwerp

Datum

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

25-03-2021

Beste leden,
Op maandag 12 april 2021 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Gezien de
maatregelen zal de ALV dit jaar online plaats vinden. Namens het bestuur nodig ik u hierbij van
harte uit om deze vergadering bij te wonen. Van niet stemgerechtigde leden zijns tevens
ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers van harte welkom bij deze vergadering.
De vergadering wordt gehouden via een zoom gesprek, waar jullie de link t.z.t. van ontvangen.
Onderstaand treft u de agenda aan. In de bijlagen bij deze uitnodiging zijn een toelichting
bij agendapunt 10 (bestuurssamenstelling en verkiezing) en een machtigingsformulier voor afgeven
van een volmacht opgenomen.
De notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 9 maart 2020, het
jaarverslag, meerjarenplan en de financiële stukken zijn vanaf 29 maart beschikbaar via deze link:
https://harmonieorkestvleuten.nl/jaarvergadering-2021/
Wanneer u de stukken voor de vergadering op een andere manier wilt ontvangen, kunt u een email sturen naar secretaris@harmonieorkestvleuten.nl. Daarin s.v.p. duidelijk vermelden welke
stukken u wenst te ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Carien Hoogstraten
Secretaris Harmonieorkest Vleuten

: secretaris@harmonieorkestvleuten.nl
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Agenda
1.

Welkom & Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Ingekomen stukken

4.

Notulen ALV 9 maart 2020

5.

Jaarverslag 2020 secretaris

6.

Jaarverslag penningmeester en jaarstukken 2020

7.

Begroting en contributie 2021-2022

8.

Verslag van de kascontrolecommissie

9.

Samenstellen nieuwe kascontrolecommissie

PAUZE
10.

Bestuurssamenstelling en verkiezing

11.

Jaarplan 2021

12.

Meerjarenplan 2021-2024 (highlights)

13.

Organisatiestructuur (organogram) en vacatures

14.

Rondvraag

15.

Sluiting
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Bijlage 1: bestuurssamenstelling en vacatures
Robert de Bruijne

Voorzitter

Marloes Hoogstraten

Secretaris (voordracht in ALV)

Marleen Dijkhuizen

Penningmeester

Brigitte van Oosterhout

Algemeen bestuurslid / Facilitaire zaken en vrijwilligers

Marcel van Dijk

Algemeen bestuurslid / Communicatie en PR

Aphra Kooijman

Algemeen bestuurslid / Verenigingsplanning

Carien Hoogstraten

Algemeen bestuurslid / Projecten

Vacature

Algemeen bestuurslid / Jeugd (tot ingevuld: Aphra)

Bestuursverkiezing
Robert de Bruijne is aftredend en herkiesbaar voor de functie van voorzitter voor de periode 20212023.
Brigitte van Oosterhout is aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid voor de periode 20212023.
Aphra Kooijman heeft een jaar meegelopen met het bestuur en zal tijdens deze ALV verkiesbaar zijn
in de rol van algemeen bestuurslid verenigingsplanning.
Marloes Hoogstraten wordt voorgedragen om de rol van secretaris over te nemen van Carien
Hoogstraten.
Carien Hoogstraten zal algemeen bestuurslid blijven en de projectorganisatie op zich nemen.
Tevens komt er een aspirant bestuurslid meedraaien na de ALV, die zich heeft aangemeld n.a.v.
de vacature oproep vorig jaar.
Volgens de statuten kunnen leden van 16 jaar en ouder een kandidaat stellen. Hiertoe moet de
kandidaat uiterlijk 2 weken voor de algemene ledenvergadering zijn/haar kandidatuur schriftelijk
melden bij één van de bestuursleden. Deze kandidaatstelling moet vergezeld gaan van vijf
handtekeningen ter ondersteuning van de kandidatuur.
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Bijlage 2: Machtigingsformulier tbv volmacht

Volmacht
Deze volmacht inleveren aan het begin van de algemene ledenvergadering bij de secretaris.

Ondergetekende, ……………………………………………….
geeft volmacht aan, ……………………………………………
om namens hem / haar te stemmen tijdens de algemene ledenvergadering van 8 maart 2021.

Plaats & datum:

Handtekening:

……………………………………………

…………………………………………
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