DE DRENTSCHE
Golfvereniging De Drentsche
Postadres: Ten Oeverstraat 13, 9489 TH Zeijerveen – tel. 0592-379680
Aan alle stemgerechtigde leden van Golfvereniging “de Drentsche”

Geachte leden,
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Datum: maandag 20 april 2015 in het clubhuis van Golfvereniging “de Drentsche”.
Aanvang: 19.45 uur
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Ingekomen stukken
Mededelingen
Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2014 *
Jaarverslagen 2014 van de commissies met eventuele toelichting*
Jaarstukken 2014 *
- jaarverslag van de secretaris
- financieel verslag door de penningmeester
- verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
Mw. A.J. Veldkamp is aftredend als secretaris van het bestuur en stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft mw. P.M. de Jong bereid gevonden, de hierdoor ontstane vacature te willen vervullen.
Het bestuur stelt u voor, in deze vacature te voorzien, door mw. P.M. de Jong te benoemen tot
lid van het bestuur voor een periode van 4 jaren. **
9. Benoeming beroepscommissie:
De heer R.A.A. Geene is aftredend als voorzitter van de beroepscommissie en stelt zich
herkiesbaar.
Het bestuur stelt u voor, de heer R.A.A. Geene te herbenoemen als voorzitter van de beroepscommissie voor een periode van 3 jaren.
10. De heer Chris Kombrink, hoofdgreenkeeper van de DGCC, zal e.e.a. vertellen over de
ontwikkelingen rond de baan.
11. Rondvraag
12. Sluiting

* de met * gemerkte agendapunten zijn voorzien van bijlagen. Deze bijlagen worden geplaatst op het verenigingsdeel van de
website van de DGCC. Het is mogelijk deze te downloaden. Ook kunnen deze stukken, op aanvraag, worden verkregen
aan de balie van het secretariaat.
** Op voordracht van tenminste 40 stemgerechtigde leden kunnen voorstellen voor tegenkandidaten worden ingediend.
Een dergelijke voordracht dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingediend.
Een eventuele kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Golfvereniging “de Drentsche”
Anja Veldkamp, secretaris

