
Van het bestuur          

Uitnodiging 

Het bestuur van de Oosterbeekse Tennisvereniging OTV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de 

Algemene LedenVergadering 
op maandag 28 maart 2022 

aanvang 20.00 uur 
eind;jd 22.30 uur  

De vergadering zal gehouden worden in het clubhuis aan de J.J. Talsmalaan 11 te Oosterbeek.  

Agenda 

1. Opening 
2. Afmeldingen 
3. Notulen ALV 1 november 
4. Jaarverslag: 

• Financieel jaarverslag 
• Verslag kascommissie 
• Verslag commissies 

5. Benoeming kascommissie 
6. Vaststelling van de contribuLe 
7. BegroLng 
8. Benoemingen: 

• Bestuurslid JC -> MarLjn Lamers 
• Verkiezing commissie -> JC 

9. ToelichLng stand van zaken nieuwe banen (inclusief addiLonele investering) 
10. Voorstellen leden*, ingediend door tenminste vijf stemgerechLgde leden 
11. Wijziging statuten** 
12. Wijziging huishoudelijk reglement** 
13. Wat verder ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. SluiLng 

*) Voorstellen door leden dienen uiterlijk 7 dagen voor de ledenvergadering te worden ingediend 
bij de secretaris (secretaris@otv-oosterbeek.nl). 

**)  Om een efficiënte behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement te faciliteren, 
worden leden verzocht om punten die ze willen bespreken uiterlijk maandag 21 maart via email 
kenbaar te maken bij de secretaris (secretaris@otv-oosterbeek.nl). Vermeld hierbij: statuten of 
huishoudelijk reglement, het arLkel en het in te brengen punt (of punten). 

De concept statuten en het concept huishoudelijk reglement vind je op de OTV website onder 
Vereniging > ALV > Voorjaar, 28 maart 2022. De overige stukken worden uiterlijk 14 maart 2022 
gepubliceerd op dezelfde locaLe.  



Goedkeur wijziging statuten  
ArLkel 17 van de huidige statuten geven aan dat het wijzigen van de statuten de aanwezigheid van 
2/3 van alle stemgerechLgde leden vereist (zie bijlage). Omdat de verwachLng is dat dit aantal leden 
niet aanwezig zal zijn op de ledenvergadering op 28 maart nodigt het bestuur haar leden tevens uit 
tot het bijwonen van de:  

Extra Algemene LedenVergadering 
op maandag 4 april 2022 

aanvang 20.00 uur 
eind;jd 21.00 uur 

De vergadering zal gehouden worden in het clubhuis aan de J. J. Talsmalaan 11 te Oosterbeek.  

Agenda  

1. Opening  
2. Afmeldingen  
3. Goedkeur nieuwe statuten*  
4. Goedkeur nieuw huishoudelijk reglement*  
5. Rondvraag  
6. SluiLng  

Oosterbeek, maart 2022  

Bijlage: statuten ar;kel 17 - statutenwijziging  

 


