Highlights ALV 2020
Op 20 april 2020 hebben wij via de digitale weg de
Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 gehouden.
Jammer genoeg hebben maar 20 personen gereageerd.
We hadden gehoopt dat het digitaal kunnen reageren tot
meer resultaat had geleid.
De uitslag van de ALV is op 3 juni aan alle leden
verzonden. Hieronder de belangrijkste punten.

•
•
•
•
•

•
•
•

De notulen ALV 27 mei 2019 en bijbehorende jaarverslagen zijn vastgesteld.
De financiële commissie heeft de administratie gecontroleerd en goedgekeurd.
De ALV gaat akkoord met het gevoerde financiële beleid en verleent decharge aan het
bestuur.
De begroting 2020 en de tarieven 2020-2021 zijn goedgekeurd.
Misschien is het noodzakelijk om in september met een aangepaste manier van spelen te
beginnen. Hiervoor hebben we een aantal opties doorgegeven. De meeste stemmen gaan naar
optie 2, met 4 teams in huis (alleen de 2 spelende teams en degene die daarna aan de beurt
zijn). We houden u op de hoogte van de speelwijze waar we mee kunnen starten.
De wedstrijdleiders zijn ongewijzigd.
Désirée en Ria zijn herbenoemd.
De meeste stemmen zijn het eens met het wijzigen van het huishoudelijk reglement. De
wijzigingen zijn dan ook vastgesteld. Over artikel 33 bestaat nog een discussie.
Het voorstel: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of wanneer sprake is van
overmacht zijn uitzonderingen op de bepalingen in dit huishoudelijk reglement en de statuten
mogelijk. Deze liggen ter beoordeling aan het verenigingsbestuur.
Op dit moment laten wij uitzoeken of de wijziging zoals wij hebben voorgesteld juridisch
haalbaar is. Voorlopig is de wijziging doorgevoerd in het huishoudelijk reglement. Mocht
blijken dat dit juridisch niet kan, dan zullen wij dit opnieuw aan u voorleggen.

•
•

Door het vertrek van Patrick is een bestuursfunctie
vrijgekomen.
Ook is er een plekje vrij in de financiële commissie.

Mocht u interesse hebben in een van de functies geef dit dan door
aan een van de bestuursleden of via bvn019@gmail.com

