Beste leden,
Alle stukken die in de Algemene Vergadering aan de orde zullen komen,
zijn geplaatst op onze website.
De agenda wordt ook verstuurd aan de bij ons bekende mailadressen
van de leden.
Als u niet of niet gemakkelijk via deze weg aan de stukken kan komen,
vraag die dan even op bij het secretariaat via secretariaat@tvkontakt.nl.
De stukken kunt u ook afhalen op het secretariaat.
Op 1 juni 2021 zullen we ook een aantal complete sets vergaderstukken beschikbaar hebben.

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de Tennisvereniging Kontakt op
Dinsdag 1 juni 2021. Locatie Sportpark Ruud van der Geest. Aanvang 20.00 uur
(indien de op dat moment geldende Coronamaatregelen het toelaten)

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen van de voorzitter.
Ingekomen stukken.
Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 19 oktober 2020. Deze
vergadering heeft digitaal plaats gevonden. (zie website onder Downloads)
Goedkeuring van het jaarverslag 2020 van het secretariaat.
Goedkeuring van het jaarverslag 2020 van de penningmeester.
Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2020.
Goedkeuring van de begroting voor het verenigingsjaar 2021.
- 8a. Het bestuur stelt voor om de contributie voor alle leden te verhogen met 5%. Dit houdt in
voor de jaarleden+ € 2,50 per kwartaal. Er volgt een toelichting tijdens de vergadering.
Verslag van de Kascommissie en benoeming van de leden van de Kascommissie als bedoeld in
artikel 11 lid 4 van de statuten.
Goedkeuring van de jaarverslagen 2020 van de commissies Wedstrijd (CW), Recreatie (CR) en
Jeugd (CJ).
Afscheid vertrekkende commissieleden.
- Aftredend bij de commissie wedstrijd zijn Bas Aschman en Peter Vink.
- Aftredend bij de commissie recreatie zijn Natascha Bruggink en Claudia Witteman.
Verkiezing van de voorzitter.
- Aftredend is Eric Jonk. Hij stelt zich herkiesbaar.
Aftreden en verkiezing bestuursleden.
- Aftredend is Aad van der Veldt als algemeen bestuurslid. Renée Faber stelt zich verkiesbaar
voor deze functie, aanvullend Public Relations en communicatie.
- Periodiek aftredend is Rosalien de Graaf, zij stelt zich verkiesbaar.
- Periodiek aftredend is Karin Stokman, zij stelt zich verkiesbaar.
Verkiezing leden van de commissie.
- Voor de commissie wedstrijd stellen zich verkiesbaar: geen
- Voor de commissie jeugd stellen zich verkiesbaar: geen
- Voor de commissie recreatie stellen zich verkiesbaar: geen
Rondvraag

16. Sluiting
Kandidaten met betrekking tot agendapunten 12 tot en met 14 kunnen
tot 7 dagen vóór aanvang van de Algemene Vergadering worden voorgesteld.
Dit door middel van de inlevering van een schriftelijke kandidaatstelling
bij het secretariaat van TV Kontakt, P. Voskuilenstraat 1, 2024 EZ Haarlem.
Bij deze kandidaatstelling moet een bereidverklaring van de kandidaat zijn
gevoegd dat hij/zij een eventuele benoeming als lid van het bestuur of van
één van de commissies, evenals één van de functies in het bestuur of in één
van de commissies zal aanvaarden.
(Artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement)

