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19 maart 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht 
voor: 

• De ALV van 28 maart. 

• Het agendapunt “Speelrechtverzekering”. 
 
 

Agenda ALV 28 maart 2018 
 
1. Opening 
 
2.    Mededelingen en ingekomen stukken 
 
3.   Vaststellen notulen vorige ALV  
 28 November 2017 
 
4.   Aftreden/benoemen bestuursleden 
 

• Cees van Nispen (secretaris) en Wilma 
Vriends (voorzitter Weco) zijn aftredend 
en stellen zich niet herkiesbaar. 

• Ben Teunissen is aftredend en 
herkiesbaar. 

• De leden kunnen een lid voordragen. Een 
voordracht van de leden dient door 
vijfentwintig of meer seniorleden 
schriftelijk bij het bestuur te worden 
ingediend. Dat moet tenminste 
vierentwintig uur voor aanvang van de 
vergadering. 

• Het bestuur draagt de heren Sjef de Wit, 
als secretaris van het bestuur, en Frans 
Picavet, als voorzitter van de Weco, voor 
om deze te benoemen als bestuurder van 
Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet. 

 
5.   Financieel verslag 2017 
 
6.   Verslag Kascontrolecommissie 
 
7.   Collectieve Speelrechtverzekering / AVG 
 
8.   Update vanuit de commissies 
 
9.   Update vanuit de Stichting 
 
10. Rondvraag / Sluiting 
 
  
 

 

EXTRA AANDACHT VOOR: 
 
In de ALV van 28 maart aanstaande wordt bij 
punt 7 van de agenda “de speelrecht-
verzekering” , nadat alle vragen door het 
bestuur zijn beantwoord, in stemming 
gebracht. 
 
Deze vragen zijn of tijdens agendapunt 7 van 
de ALV van 28 november al gesteld, of zijn via 
e-mail bij het bestuur binnengekomen zoals is 
besproken tijdens die ALV. 
 
De procedure bij het in stemming brengen van 
deze verzekering is dat bij volstrekte meerder-
heid deze verzekering voor alle leden van 
toepassing is en de ca. € 15,00 per lid op de 
nota van het speelrecht komt. 
 
Wij vragen dan ook aan alle leden om, indien 
mogelijk, de ALV van 28 maart bij te wonen 
teneinde uw stem voor of tegen deze 
verzekering te geven. Voor diegene die niet in 
de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan 
deze ALV, bieden wij twee andere opties om 
de persoonlijke stem uit te brengen. 
1. uiterlijk maandag 26 maart via een e-

mailbericht aan de secretaris@vglb.nl te 
mailen. In dit e-mail bericht vermelden of 
u  VOOR of TEGEN deze verzekering bent 
met uw naam erbij. 

2. Via een schriftelijke volmacht door u 
ondertekend meegegeven aan een ander 
lid dat wel aanwezig is. In dit document 
vermelden of u VOOR of TEGEN deze 
verzekering bent met uw naam erbij. Het 
andere lid dient uw volmacht voor 
aanvang van de vergadering te 
overhandigen aan de secretaris. 

 
Meer informatie. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
nieuwsbrief van 23 januari (klik op link). Deze 
heeft u op 29 januari per e-mail ontvangen. In 
deze nieuwsbrief wordt nog gesproken over 
contributieverzekering, maar bedoeld wordt 
de speelrechtverzekering. 

https://gallery.mailchimp.com/5788228eef91717fa353120db/files/8821294a-6ba9-41f5-b99d-d2c4440936f5/Golfclub_Bergvliet_NEWS_2018_2_29_januari.pdf

