
ALGEMENE LEDENVERGADERING
dinsdag 10 mei t/m dinsdag 24 mei 2021 digitaal

UITNODIGING AAN LEDEN VAN DE SGD 

AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen en verzonden stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 4 februari 2020
4. Jaarverslagen SGD 2020
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie, décharge bestuur en benoeming nieuwe kascommissie
7. Verkiezing bestuursleden
8. Begroting
9. Contributie 2022
10. Rondvraag
11. Sluiting

Toelichting agenda

Algemeen
Na het doornemen van de agendapunten, waarvan de uitwerking per 10 mei verzonden wordt,
kan men schriftelijk reageren. Als gebruikelijk leidt ook hier de voorzitter de vergadering, dus
reacties kunnen gezonden worden naar de voorzitter, wel met een cc naar de secretaris voor
archivering en eventuele notulering.  Voor punt 5, 6 en 7 geeft Jan Smeets de toelichting en de
antwoorden.
De uitgewerkte agendapunten worden rond 10 mei gestuurd. De e-mail zal met verzoek om
leesbevestiging verzonden worden. Op deze wijze bevestig je, dat je deelneemt aan de
vergadering en wordt je als zodanig genoteerd.
Voor het stemmen geldt, dat bij instemming geen reactie hoeft te worden gegeven. Het “wie
zwijgt stemt toe” wordt als een positieve stem genoteerd.

Ad 1
We nemen aan, dat de volgorde van de agenda digitaal niet belangrijk is, dus kan blijven zoals
het is. Als er een verzoek is om punten toe te voegen, dan willen we dat voor 10 mei weten.

Ad 3
Deze notulen zijn kort na de vergadering aan de leden toegestuurd. Degenen die prijs stellen
op een nieuw afschrift kunnen dit aan de secretaris doorgeven.

Ad 4 
De jaarverslagen worden met deze agenda meegezonden

Ad 6
We ontvangen graag een opgave als reservelid voor de kascommissie van het komende jaar.
Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan het secretariaat.





Ad 5 en 8
De financiële stukken worden met deze agenda meegezonden.

Ad  7
Volgens artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement is de volgorde van aftreden als volgt:

2021 Voorzitter Chris Schepers
2022 Secretaris Joke de Graaf en bestuurslid Bas de Ruiter
2023 Penningmeester en bestuurslid Jan Smeets

Aftredend en herkiesbaar is voorzitter Chris Schepers.
Er is een vacature voor de funtie van penningmeester. Kandidaten kunnen zich opgeven bij de
secretaris tot aanvang van de vergadering.

Ad 9
Het bestuur stelt voor de contributie en donatie voor 2022 ongewijzigd te laten.


