
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 november 2020 

Het bestuur nodigt alle leden uit de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen in de kantine op ons tenniscomplex.  

Deze vergadering zal worden gehouden: 

Locatie:  Digitaal 

Datum:  18 november 2020  

Aanvang: 20.00 uur, digitale omgeving staat open vanaf 19.50 uur 

Indien niet ten minste 20% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal de vergadering worden gesloten en dan zal 
aansluitend om 20.05 uur een tweede Algemene Ledenvergadering worden gehouden. 

Wij wijzen u erop, dat volgens de statuten in deze tweede Algemene Ledenvergadering geldige besluiten kunnen worden 

genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 

Vragen vooraf schriftelijk te stellen 

Leden worden in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk woensdag 11 november 2020 schriftelijk vragen te stellen over 

onderwerpen die op de agenda zijn vermeld. Vragen kunnen worden ingediend via secretariaat@tvputtershoek.nl De schriftelijk 

ingediende vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering (thematisch) beantwoord en deze antwoorden worden digitaal 

toegankelijk gemaakt voor de leden (via de clubapp). 

Agenda Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging Puttershoek d.d. 18 november 2020 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Notulen Algemene Vergadering woensdag 22 mei 2019 

3. Jaar- en activiteitenverslag 2019 

4. Verslag kascontrolecommissie 2019 

5. Rekening en verantwoording 2019 (jaarstukken 2019) 

6. Benoeming kascontrolecommissie 2020 

7. Voorstellen van de zijde van het bestuur 

8. Vaststelling contributie 2021 

9. Begroting 2020 en 2021 

10. Verkiezing van bestuursleden 

 

a. Aftredend: secretaris/penningmeester Dennis van der Graaf niet herkiesbaar 

  wedstrijdcommissaris  John Katoen  herkiesbaar 

  dagelijks beheer park  Jan Vermeulen  herkiesbaar 

 

b. Verkiezing: secretaris   Paul van Leenen 

  penningmeester   nog niet bekend 

  wedstrijdcommissaris  John Katoen 

  dagelijks beheer park  Jan Vermeulen   

   

11. Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden 

12. Jubilarissen 

13. Rien Hoppema trofee 

14. Wat verder ter tafel komt 

15. Afsluiting 

Uitstel Algemene ledenvergadering (o.g.v. tijdelijke wet COVID-19) 

Op grond van artikel 7 van de Tijdelijke wet COVID-19 heeft het bestuur eerder dit jaar besloten de termijn waarbinnen de 

jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) moet plaatsvinden (6 maanden na afloop boekjaar) uit te stellen met maximaal 4 

maanden. Dit betekent dat de ALV uiterlijk eind oktober 2020 had moeten plaatsvinden. Vanwege de maatregelen die op 29 

september 2020 zijn aangekondigd, kon de op 30 september 2020 geplande ALV (fysiek) niet doorgaan. Een speciale spoedwet 

maakt het tot in ieder geval 1 december mogelijk een Algemene Ledenvergadering volledig digitaal te organiseren. 
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