UITNODIGING
Hierbij nodigt het bestuur van Thof Running u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op dinsdag 12 februari 2013. De aanvang is om half acht en de ALV zal tot
ca. negen uur duren. De ALV wordt gehouden in de Pynas, ’s Herenstraat te Maasland.
Deze uitnodiging is tevens een oproep voor bestuursleden vanwege de statutair aftredende voorzitter
en secretaris. Beiden zijn niet herkiesbaar.
Bovendien zoeken wij een lid voor de kascommissie vanwege het aftreden van Helma Vermeer.
AGENDA
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Half acht: ontvangst met koffie en thee, tot kwart voor acht
Opening, mededelingen (en evt. agendawijzigingen) en ingekomen stukken
Vaststelling van de notulen ALV februari 2012 (gepubliceerd op website)
Jaarverslag 2012 (eveneens gepubliceerd op website)
Financieel jaarverslag 2012, door penningmeester Ronald van Mil
Verslag door kascommissie 2012, door Hans van Veen
Vaststelling van financiële status Thof Running, ondertekening door bestuur
Begroting verenigingsjaar 2013, wederom door Ronald
Kandidaat voor kascommissie, wegens aftreden van Helma Vermeer
Commissies, mutaties, plannen en evt. data
a. Halve marathon Midden-Delfland door Ad
b. Oaseloop 30 april door Cora
c. Sport (triathlon) door Helma
d. Evenementen door Hans
e. PR door Carline
f. Trainers door Paul
Vaststelling activiteitenkalender (gepubliceerd)
Ingekomen stukken, indien van toepassing
Rondvraag, inventarisatie
Pauze omstreeks half negen

15. Terugkoppeling rondvraag
16. Bestuurswissel
a. Paul de Koning en Vera Emmerig treden statutair af en zijn niet herkiesbaar.
b. Bestuur draagt Nancy de Kok voor als secretaris, Helma Vermeer als penningmeester
en Ronald wordt in deze nieuwe compilatie voorzitter van Thof Running
(gepubliceerd). Toelichting door Paul.
c. Leden hebben hun evt. bezwaar kenbaar kunnen maken bij de secretaris; indien er
geen bezwaren zijn en er zich geen ‘tegenkandidaten’ hebben gemeld dan bepaalt de
ALV dat het bestuur vanaf 12 februari bestaat uit: Ronald van Mil (voorzitter), Helma
Vermeer (penningmeester) en Nancy de Kok (secretaris).
d. Bestuurders worden aangesteld en nemen zitting.
17. Sluiting omstreeks negen uur
Notulen, jaarverslag en activiteitenkalender zijn via de website van Thof Running te raadplegen.
Leden kunnen agendapunten tot 5 februari melden bij de secretaris. Tot die datum kunnen ook
potentiële bestuursleden zich melden.
Wij rekenen op een grote belangstelling, bestuur Thof Runnning

