Bijzondere Algemene Leden Vergadering R.K.V.V. S.D.O.
Het bestuur van de R.K.V.V. SDO nodigt alle leden uit voor een Bijzondere
Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering wordt gehouden op
Dinsdag 20 juni 2017 in de kantine van SDO. Aanvang: 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en Mededelingen
Benoeming Jos Bakker als voorzitter van deze vergadering
Binnengekomen stukken
Vaststelling notulen ALV 3 oktober 2016
Benoeming bestuursleden
Verkiezing voorzitter
Rondvraag
Sluiting

Stukken die betrekking hebben op de agenda liggen vanaf medio mei 2017 ter
inzage in de ontvangstkamer. Hiervan zal melding worden gemaakt op de website
van SDO (www.sdobussum.nl). Desgewenst kunnen deze stukken per mail worden
opgevraagd bij de secretaris (secretarisbestuur@sdobussum.nl).
Heeft u vragen over de agenda, de stukken en/of de toelichting op de agenda, dan
kunt u contact opnemen met Ted Frederiks (secretaris). Hij is bereikbaar via
bovenstaand mailadres.
Wij hopen veel leden te mogen begroeten deze avond.
Namens het bestuur van de R.K.V.V. S.D.O.
De vicevoorzitter,
René Zoetekouw

De secretaris,
Ted Frederiks

De penningmeester,
Ronald Elenbaas

Toelichting op de agenda:
Met betrekking tot het volgende agendapunt is er een achterliggend stuk:
Agendapunt 4 (Vaststelling Notulen ALV 3 oktober 2016)
Deze notulen kunnen per mail worden opgevraagd bij de secretaris
(secretaris@sdobussum.nl)
Met betrekking tot de volgende agendapunten, onderstaand een toelichting.
Agendapunt 2 (Benoeming Jos Bakker als voorzitter van deze vergadering)
In Artikel 19, lid 1. van de statuten staat te lezen:
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij
afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen
bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
Het bestuur stelt voor de heer Jos Bakker te benoemen tot dagvoorzitter.

Agendapunt 5 (benoeming bestuursleden)
Artikel 11, lid 2.a. van de statuten schrijft voor:
Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door
tenminste 10 (stemgerechtigde) leden, kandidaten worden gesteld voor de functie
van bestuurslid.
In het laatste geval staat in artikel 29 van het Huishoudelijk Reglement aanvullend te
lezen:
Deze kennisgeving moet zijn ondertekend door de kandidaat en de stellers.
Het bestuur stelt voor om de heren Jan van Houten en Ap Hartog te benoemen
tot bestuurslid.
Agendapunt 6 (verkiezing voorzitter)
Artikel 11, lid 1.c. van de statuten schrijft voor:
De voorzitter wordt in functie gekozen.
Het bestuur stelt voor om de heer Jan van Houten te benoemen tot voorzitter
van de R.K.V.V. SDO.

Ter info:
In Artikel 17 van de statuten staat:
1.a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten
tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
2.a. Alleen de in lid 1.a. bedoelde leden, die bij aanvang van het boekjaar de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit. (In
dit geval geldt dit voor alle leden die voor 01 juli 1998 zijn geboren)
2.b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan
twee stemmen kan uitbrengen.
4.a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk,
tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere wijze van
stemmen bepaalt of toelaat.
In het Huishoudelijk Reglement staat aanvullend in Artikel 35:
Schriftelijke stemmingen zijn steeds geheim. De voorzitter benoemt een stembureau.

