Duikschool TORPEDO vzw
Uitnodiging Algemene Vergadering
Zaterdag 19 januari 2019
om 20u in De Siervis
Beste leden,
Bij deze wordt u vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse statutaire algemene
vergadering op zaterdag 19 januari 2019, om 20 uur stipt in De Siervis.
Een klassiek punt op de dagorde is de verkiezing van leden van het bestuur.
Dit jaar is Elewout De Troyer statutair verplicht ontslagnemend, en stelt zich niet
herverkiesbaar. Zijn plaats in het bestuur komt vrij en we kijken uit naar
enthousiaste nieuwe kandidaat-bestuursleden om onze bestuursploeg te versterken en
mee het reilen en zeilen van onze club en onze activiteiten in goeie banen te leiden!
Als kandidaat moet je al minstens 1 jaar lid zijn, en je kandidatuur schriftelijk (of via
email) doorgeven aan Peter Janssens, ten laatste op maandag 14 januari.
In 2019 bestaat onze club 50 jaar en dat zal zeker op de gepaste manier gevierd
worden en ook met speciale activiteiten in 2019, en dat nodigt zeker ook uit om te
overleggen/brainstormen over de toekomst van onze club...
Jouw aanwezigheid en inbreng is erg belangrijk, wij organiseren deze vergadering
voor al onze leden! Iedereen, ook de (nog) niet-stemgerechtigden, is zeer welkom!
Om zelf stemgerechtigd te zijn moet je lidmaatschap voor 2019 in orde zijn en ben je
reeds 1 volledig jaar (eerste) lid van Torpedo.
Indien je stemgerechtigd bent en niet op de vergadering kan aanwezig zijn, vragen wij
je om je te laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht te geven aan een
ander aangesloten stemgerechtigd lid.
Daarnaast vragen we je ook om zeker je medisch attest (dat is nodig voor het
Nelos-lidmaatschap en –verzekering, en als je ouder bent dan 45 jaar moet je ook een
ECG niet ouder dan 5 jaar kunnen voorleggen) mee te brengen en ook je duikboekje
zodat dat afgestempeld kan worden voor 2019!
Hopelijk tot dan,
Voor het secretariaat Torpedo,
Jan

Duikschool TORPEDO vzw
JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
Zaterdag 19 januari 2019, 20u

AGENDA
1

Openingsrede door de voorzitter

2

Verslag van de secretaris

3

Verslag van de verantwoordelijke duikonderricht

4

Verslag van de materiaalmeester

5

Verslag van de feest- e.a. grote activiteiten (clubreis)

6

Verslag van de PR-verantwoordelijke/webmaster

7

Verslag van de schatbewaarder en aanduiding van twee commissarissen, die
kunnen overgaan tot het nazicht van de rekeningen tijdens de pauze

8

Volmacht budgettaire zaken voor het jaar 2019

9

Verslag van de verantwoordelijke boetiek

10

Verkiezing van nieuwe bestuursleden

PAUZE met aanbieding van een drankje, verdeling van de taken binnen het bestuur
11

Voorstelling het bestuur 2019

12

Verslag van de commissarissen

13

Bespreking van het lidgeld

14

Sportraad: iedere 2de vrijdag van maanden 3, 6, 9 en 12, functie & opkomst

15

Vooruitzichten van de activiteiten voor 2019 : zie ook de online WaDoeMeNaa

16

Allerlei: Leden die een punt ter bespreking willen voorstellen worden verzocht
dit kenbaar te maken voor het begin van de vergadering, dit om een regelmatig
verloop van de vergadering te waarborgen, het spreekt vanzelf dat wij graag Uw
stem horen

17

Bedankingen, gevolgd door het einde van de vergadering met aanbieding van een
drankje.

