
 

Uitnodiging voor de 7e Algemene Ledenvergadering  

Het bestuur van LTC Startbaan nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 
2018-2019, die zal worden gehouden op woensdag 27 november 2019 in het 

Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1 te Amstelveen. 
De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

De agenda van deze vergadering luidt als volgt: 

1. Opening 
2. Terugblik op het afgelopen jaar door voorziMer Milko Arendse 
3. Vaststelling notulen 6e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 28 november 2018 

(zie toelichRng) 
4. Ingekomen stukken voor deze vergadering 
5. Verenigingsverslagen 2018-2019 ( zie website: www.ltcstartbaan.nl vanaf 13 

november beschikbaar) van: 
• Bestuur 
• Technische commissie 
• Jeugdcommissie 
• Ledenwerfcommissie 
• Sponsorcommissie 
• Parkcommissie 

6. Financieel Jaarverslag 2018/2019 (zie toelichRng) 
7. Verslag kascommissie 2018/2019 
8. Samenstelling kascommissie 2019/2020 
9. BegroRng 2019/2020, vaststelling contribuRe 2020 senioren en junioren (zie 

toelichRng) 

Pauze 

10. Benoeming dagelijks bestuur/overige bestuursleden (zie toelichRng) 
11. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 
12. Rondvraag 
13. SluiRng 



Toelich5ng op agendapunt 3 
Deze notulen zijn op te vragen bij de secretaris, Marga Moeijes (secretaris@ltcstartbaan.nl). 

Toelich5ng op agendapunt 6 
Voor geïnteresseerden zijn het verslag over het afgelopen verenigingsjaar en de begroRng 
voor het komende verenigingsjaar op te vragen bij de penningmeester Willibrord Koot 
(penningmeester@ltcstartbaan.nl). Tevens zullen er voldoende exemplaren van het verslag 
en de begroRng ter beschikking zijn Rjdens de ALV. 

Toelich5ng op agendapunt 9 
Het bestuur stelt voor de contribuRes voor het komend jaar 2020 als volgt vast te stellen: 

• Seniorlid  € 212,50 
• Studentlid  € 170,00 
• Juniorlid  € 90,00  
• Donateursbijdrage € 25,00 
• Entreegeld   € 25,00 per lid met een maximum van € 50,00 per gezin 
• CompeRRebijdrage senior per team  € 100,00 
• CompeRRebijdrage junior per persoon  € 17,50 

Toelich5ng op agendapunt 10 
Milko Arendse treedt af als voorziMer ivm het verstrijken van zijn zidngstermijn, maar is 
terstond weer herkiesbaar. 

Willibrord Koot treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Ter vervanging zullen de 
dames Lorinda de Winter, Susanna van der Heijden en Elvira Franso het 
penningmeesterschap op zich nemen. 

Benno de Paauw treedt af als vertegenwoordiger van de sponsorcommissie in het bestuur. 
Voor hem komt geen vervanging vanuit de sponsorcommissie in het bestuur. Het bestuur zal 
vanaf 2020 bestaan uit 6 leden. 

Benno de Paauw treedt ook af als TC-lid. Verder zijn er geen mutaRes in het bestuur en de 
verschillende commissies. 

Toelich5ng op agendapunt 11 
Op enkele punten is het Huishoudelijk Reglement van de vereniging aangepast. U kunt ons 
voorstel opvragen bij de secretaris, Marga Moeijes (secretaris@ltcstartbaan.nl). Ter 
vergadering zullen er ook  voldoende exemplaren ter beschikking zijn. 

Namens het bestuur van LTC Startbaan 

Milko Arendse 


