IJs- en skeelerclub Lisserbroek
Secretaris:
B. van der Kwast
Jan van Brabantweg 131, 2171 HC Sassenheim
E: secretaris@ijs-skeelerclublisserbroek.nl
W: www.ijs-skeelerclublisserbroek.nl

TOELICHTING agenda 112e algemene ledenvergadering:
Agendapunt 5:
De kascommissie bestaat uit Corina Knoop en Dirk Eigenbrood, waarvan de laatste
reglementair aftredend is. Ben den Ouden was reserve en treedt nu toe tot de kascommissie.
Agendapunt 7:
Artikel 16 lid 1 luidt:
Het boekjaar van de vereniging loopt van één oktober tot en met dertig september.
Voorgesteld wordt om dit te wijzigen in:
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Agendapunt 8:
HHR artikel 2, lid 9 luidt:
Het lidmaatschap van een andere ijs en/of skeelervereniging is aan de leden van de vereniging
niet verboden. Het is evenwel niet geoorloofd voor een andere vereniging uit te komen in een
wedstrijd uitgeschreven door of onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schaats
Bond of haar Districten zonder vooraf van het bestuur dispensatie te hebben verkregen.
HHR artikel 3, lid 1 luidt:
Uit hetzelfde gezin of een economische eenheid kan niet meer dan één persoon lid zijn van
het bestuur.
Het bestuur stelt voor beide artikelen te schrappen.
Agendapunt 12:
Bert stelt zich voor één jaar verkiesbaar in plaats van de gebruikelijke 3 jaar.
Het in 2014 vastgestelde rooster van aftreden op basis van functies:
Functie
2018
2019
2020
Voorzitter
vacature
x
Secretaris
vacature
x
Penningmeester
Bert
x
Vz kantinecommissie
Greet
x
Vz ijsbaancommissie
Arie
x
Vz skeelerbaancommissie
Herold/Jos
x
Vz onderhoudcommissie
Bas
x
Vz bouwcommissie
Iwan
x
Vz PRIS
vacature
x
Vz evenementen
Marians
x
Bestuurslid
Kees
x

2021

2022
x

x
x
x
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