28 februari 2019
In deze nieuwsbrief informatie over:
• De ALV van 26 maart 2019
• De ledeninvitatiedag op zaterdag 8 juni.

ALV 26 maart
9. VANUIT DE COMMISSIES

Het bestuur van Golfclub Bergvliet nodigt u bij
deze van harte uit om deel te nemen aan twee
Algemene Leden Vergaderingen (ALV) op
dinsdag 26 maart aanstaande.
Aanvang van de eerste vergadering: 19:30 u
Locatie: paviljoen Landgoed Bergvliet

10. VANUIT DE STICHTING
11. RONDVRAAG
12. SLUITING

De procedure voor de tweede vergadering wordt
hierna uiteengezet.
Agenda

Agendapunt 8
Agendapunt; wijziging statuten en huishoudelijk
regelement.

1. OPENING
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

De leden krijgen binnenkort via e-mail nog
enkele documenten aangeleverd, met aan de
linkerkant de huidige bepalingen en rechts het
wijzigingsvoorstel.

3. VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE ALV
van 20 November 2018
4. FINANCIEEL VERSLAG 2018

De voorgestelde wijzigingen worden in een
aantal categorieën onderverdeeld, en tijdens de
vergadering afzonderlijk in stemming gebracht.

5. AFTREDEN/BENOEMEN BESTUURLEDEN
6. VERSLAG KAS CONTROLECOMMISSIE /
DECHARGE BESTUUR

De voorgestelde wijzigingen worden in een
aantal categorieën onderverdeeld. Tijdens de
vergadering wordt elke categorie afzonderlijk in
stemming gebracht.

7. VERKIEZING LEDEN
KAS CONTROLE COMMISSIE
8. WIJZIGING STATUTEN EN HH REGLEMENT
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Verder heeft het bestuur enkele protocollen
ontwikkeld waarin de operationele gang van
zaken zo goed als mogelijk is beschreven. Deze
worden na de ALV gepubliceerd. Eventuele
opmerkingen en suggesties n.a.v. de publicatie
worden door het bestuur in behandeling
genomen, eventueel aangepast en via deze
nieuwsbrief teruggekoppeld.
Juridische ondersteuning

LEDENINVITATIEDAG

Tijdens de ledenvergadering zal een onpartijdige
deskundige (juridische ondersteuning) aanwezig
zijn voor het beantwoorden van vragen in het
kader van de statuten en het huishoudelijk
regelement.

De ledeninvitatiedag zal dit jaar plaatsvinden op
zaterdag 8 juni aanstaande. Wij verzoeken u
deze datum al in uw agenda te reserveren en na
te denken over introducees. Zodra er meer
informatie is over deze dag, zal deze worden
gepubliceerd.

Besluitvorming Statutenwijziging
De voorgenomen besluitvorming tot statutenwijziging is gebaseerd op twee algemene
ledenvergaderingen, waarbij het volgende
besluitvormingsprotocol van toepassing is:
Voor wijziging van de statuten is de
aanwezigheid van ten minste twee derde (2/3)
van alle stemgerechtigde leden nodig in de ALV
van 26 maart.
Indien geen 2/3 van de stemgerechtigde leden
aanwezig is tijdens de vergadering wordt de
vergadering geschorst en wordt na een kwartier
aansluitend weer een nieuwe vergadering
gehouden.
Tijdens die nieuwe vergadering wordt wederom
hetzelfde voorstel tot statutenwijziging aan de
vergadering voorgelegd, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Dan geldt dat 2/3 van de uitgebrachte stemmen
voor wijziging moet zijn.
Leden die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de
vergadering mogen aan een ander lid een
volmacht geven om namens hen te stemmen.
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