
Ledenvergadering d.d. 24 maart 2015 om 19.30 uur bij de Shortgolf 
 

Agenda 
 

 
1.  Opening. 
 
2.  Mededelingen. 
         - presentielijst. 
 
3. Vaststellen en goedkeuren notulen 18 maart 2014.  
 
4.  Jaarverslag 2014  
 
5.  De commissies zullen een vooruitblik geven op de activiteiten voor 2015          

• Regel-/handicapcommissie. 
• Jeugdcommissie. 
• Seniorencommissie. 
• Sponsorcommissie 
• Activiteitencommissie.     

     
6.  Financieel verslag 2014. 
De penningmeester (Jacqueline van Leeuwen) zal een toelichting geven op de cijfers over 
2014. Het financiële verslag ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage. 
  
7.  Verslag kascontrolecommissie. 
Verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie (Geert Popkema) en Ewald 
(Kendziorra) over 2014. Daarna zal er ter vervanging van Geert een nieuw lid voor de 
kascontrolecommissie gekozen moeten worden. Gegadigden kunnen zich aanmelden tijdens 
de vergadering of via vereniging@sgvf.nl 
  
8.  Begroting 2015. 
De penningmeester (Jacqueline van Leeuwen) zal een toelichting geven op de voorgestelde 
begroting 2015. 
         
9.  Bestuursverkiezing 
Jacqueline ( Van Leeuwen) is na 4 jaar aftredend als lid van het bestuur en is niet herkiesbaar. 
 
Het bestuur roept kandidaten op voor de functie van bestuurslid die met name de 
werkzaamheden van penningmeester op zich zou kunnen en willen nemen. 
Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur door een mail te sturen aan 
secretaris@sgvf.nl. 
Een voordracht van meer dan tien leden moet voor de aanvang van de ledenvergadering 
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
Doordat het bestuur bij deze oproep nog geen kandidaat kan voordragen zal een eventuele 
benoeming van een kandidaat pas in de volgende algemene ledenvergadering plaats kunnen 
vinden. (art. 11 lid 4.) 
 
10. Statutenwijziging 
 

 



Op voordracht van het bestuur heeft de notaris concept statuten samengesteld die het bestuur 
aan u wil voorleggen ter goedkeuring. 
Alvorens deze goedkeuring te vragen heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over de 
nieuwe statuten. 
Volgens art 21 lid 3 kan een besluit alleen met 2/3 van de uitgebrachte stemmen worden 
genomen als in die vergadering minimaal 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. 
Als bij deze vergadering niet 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt er 
binnen 4 weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waar over het voorstel 
zoals dat in deze vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met meerderheid van ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen (art 21 lid 3). 
 
11. Mededelingen 
Regel/handicapavond. 
Informatieboekje over de Vereniging. 
Het bestuur zou graag met de leden van gedachten willen wisselen over het onderwerp: "Hoe 
kunnen we belangstellenden en nieuwe leden binden aan onze vereniging?" 
  
12.  Bekendmaking jaarprijswinnaar 
Het afgelopen jaar hebben we tijdens de inlopen kunnen spelen voor de jaarprijs. Een 
(golf)reis naar een mooie bungalow in Duitsland. Tijdens de vergadering zal bekend worden 
gemaakt wie er naar Duitsland mag afreizen met een medereisgenoot. 
  
13.  Rondvraag. 
  
18.  Sluiting. 


