Concept Agenda ALV Rijnlandse Ski Vereniging 2021
Datum
Plaats
Tijd

: woensdag 29 september 2021
: Eendenkooi, Kooikersplein 1, Zoeterwoude Rijndijk
: 20:00 uur

1.

Opening ALV door de voorzitter

2.

Mededelingen bestuur/ingekomen stukken

3.

Concept–verslag ALV van 6 september 2020

4.

Financieel jaarverslag 2020-2021 presentatie door Wil Menheere

5.

Verslag van de kas–controle commissie
(Leden: Elly Ravensbergen en Gemma Ranke, reservelid Willem Colijn)
Voorstel tot decharge verlening voor het gevoerde financiële beleid

6.

Beleidsverantwoording verenigingsjaar 2020-2021
Inleiding door de voorzitter, Hans van der Klaauw
Communicatie, media en evenementen door Arnold van Dijk
ICT door Hans van der Klaauw

7.

Gewijzigde wetgeving door René Claringbould
- Wet op de pakketreizen
- WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

8.

Aftredende bestuursleden:
Hans van der Klaauw: voorzitter
Brigitte Reiss: bestuurslid reizen

Kandidaat bestuursleden:
Brigitte Reiss: voorzitter
Susan van Trierum: bestuurslid reizen

9.

Begroting verenigingsjaar 2021 – 2022: presentatie door Wil Menheere
Benoeming van kascommissieleden voor het jaar 2021 – 2022
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10.

Huishoudelijk reglement en vaststellen contributie
- Toegevoegd aan HR: Contributie leden: wie betaalt wat
Arnold van Dijk

11.

Reizen en coronamaatregelen
Brigitte (?)

12.

Voorstellen nieuwe reisbegeleiders
Richard van Dijk en Ellen van Rijn

13.

Rondvraag en sluiting ALV

Aansluitend aan de ALV is er een themabespreking:
Het bestuur maakt zich zorgen over het voortbestaan van de vereniging
gezien de hoge gemiddelde leeftijd (72 jaar) en wil graag overleggen met de
leden over hoe we onze vereniging aantrekkelijk kunnen maken voor jongere
mensen. Daarbij denken we dat het aantrekken van nieuwe leden in de
leeftijd vanaf 40 jaar het best haalbaar is, maar jonger mag natuurlijk ook. De
vraag is dus: maakt u zich ook zorgen over het voortbestaan van de
vereniging en hoe krijgen we jongere leden binnen. Graag willen we hierover
met u van gedachten wisselen tot ongeveer 21:30.
Wij nodigen u uit voor een borrel na afloop van de themabespreking.

Verwijderd: Na
Verwijderd: nodigen wij u uit voor de borrel
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