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Uitnodiging Algemene ledenvergadering Aquapoldro 

Het bestuur nodigt alle leden van Aquapoldro uit voor de statutaire algemene ledenvergadering op: 

dinsdag 17 maart 2020 

Locatie: ‘t Sprenkeltje 

Laan van Zevenhuizen 381, 7323 AW Apeldoorn 

Aanvang 20:00 

De complete set vergaderstukken, exclusief het financieel verslag 2019 en de begroting 2020, is te 

vinden op de website van Aquapoldro (www.aquapoldro.nl). Het financieel verslag en de begroting 

wordt alleen aan leden op verzoek toegestuurd via e-mail. Als u gebruik wenst te maken van deze 

mogelijkheid, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar secretaris@aquapoldro.nl met als 

onderwerp "Jaarstukken ALV". U ontvangt dan alle vergaderstukken een week voor aanvang van de 

ALV per e-mail. Bij de vergadering zullen de vergaderstukken niet op papier beschikbaar zijn. 

De avond bestaat uit twee onderdelen: ALV en een interessante presentatie van Berteke de Jong 

(NTB) over het jeugdplan en samenwerking. 

De voorgestelde agenda is: 

1. Opening en definitieve vaststelling agenda 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ALV 2019 

4. Vaststelling jaarverslag 2019 en jaarplan 2020* 

(bestuur – zwemmen (incl. masters en waterratten) – waterpolo (incl. jeugd) – triathlon 

5. Financieel verslag 2019** 

a. Behandeling en vaststelling 

b. Verslag van de kascommissie 

6. Verkiezingen 

a. Bestuur**** 

7. Begroting 2020** 

a. Bespreking begroting 

b. Vaststelling contributie en badgeld*** 

c. Vaststelling begroting 

d. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup” 

9. Voorstel voor benoeming van een Erelid van Aquapoldro***** 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

  

http://www.aquapoldro.nl/
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Presentatie over ‘Jeugdplan en samenwerking’ – Berteke de Jong (NTB) 

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering kan er nog nagepraat worden in ‘t Sprenkeltje onder 

het genot van een drankje en een hapje. 

*  De stukken staan online op de website van Aquapoldro bij ALV 2020. 

**  De stukken kunnen via e-mail bij de secretaris worden opgevraagd. 

*** De nieuwe tarieven zijn gepubliceerd op de website van Aquapoldro. 

**** Artikel 12 lid 5 van de statuten bepaalt dat jaarlijks een aantal bestuursleden aftreedt 

volgens rooster, tussentijds benoemde bestuursleden nemen daarbij op dit rooster de plaats 

van de voorganger in. In 2020 zijn de volgens rooster* aftredende bestuursleden de 

Penningmeester (Ester Buiting) en vertegenwoordiger Zwemmen (Wim Velgersdijk). Wim 

Velgersdijk is reeds gestopt en dus niet herkiesbaar. Ester Buiting stelt zich voor een nieuwe 

termijn van 3 jaar herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om vooralsnog de vacature 

Vertegenwoordiger Zwemmen in te laten vullen door Ritsert Flim. 

De leden van de vereniging hebben het recht volgens artikel 12 lid 6 van de statuten om tot 

één week voor de algemene vergadering alternatieve kandidaten te stellen voor de te 

vervullen bestuursvacatures. De kandidaatstelling dient door ten minste tien senior leden (18 

jaar of ouder) te worden gedaan. 

Wij hopen u allen te kunnen verwelkomen dinsdag 17 maart 2020! 

 

Bestuur Aquapoldro 


