Betreft:
Vergaderlocatie:

Uitnodiging najaars-ALV vrijdag 2 november 2018
Hotel / Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

Best SBN-lid,

Vrijdag 2 november wordt vanaf 19.45 uur in Hotel/Congrescentrum Papendal de najaars-ALV van
de Survivalrun Bond Nederland gehouden. Hierbij nodigt het SBN-bestuur je uit deze vergadering bij
te wonen, we stellen jouw komst op prijs.
Conform de notulen van de ALV van april 2016 hebben we besloten twee keer per seizoen een ALV
te organiseren. Een voorjaars-ALV waarin prognose voor het komende seizoen wordt aangegeven en
een najaars-ALV die meer in het teken staat van het terugkoppelen van de resultaten van het
afgelopen seizoen.
De benodigde stukken staan vanaf 10 oktober op onze website gepubliceerd. Deze kun je
downloaden voorafgaande aan de ALV via deze link:
Vragen/opmerkingen over de gepubliceerde stukken en voor de rondvraag ontvangen we graag
uiterlijk 21 oktober 2018 via secretaris@survivalrunbond.nl
Bestuursmutaties
Aftredende bestuursleden zijn voorzitter Mark Huizinga, secretaris Henk Bos, voorzitter
Parcourscommissie Hans te Velthuis en algemeen bestuurslid Simon in ’t Veld.
Mark Huizinga stelt zich herkiesbaar, maar Henk Bos en Simon in ‘t Veld niet.
Hans te Velthuis treedt terug als bestuurslid, maar blijft wel voorzitter van de Parcourscommissie. Als
vervanger voor Hans te Velthuis zoeken we een algemeen bestuurslid welke onder meer als
aanspreekpunt richting de Parcourscommissie zal optreden.
Teun de Laat zal terugtreden als bestuurslid pr & communicatie en wordt algemeen bestuurslid
(termijn blijft doorlopen).
Jochem Schutten heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid pr & communicatie, hiervoor vragen we
instemming.
Mochten er leden zijn die zich verkiesbaar willen stellen voor één van de bovengenoemde functies,
dan vragen we je dit voor 21 oktober bij de voorzitter van de SBN kenbaar te maken, via
secretaris@survivalrunbond.nl
Agenda:
19.15 – 19.45
19.45 – 19.50
19.50 – 19.55
19.55 – 20.15

Ontvangst (met koffie & thee)
Opening en mededelingen door voorzitter
Notulen vorige ALV door voorzitter
Jaarverslag door voorzitter
Goedkeuring van het jaarverslag

20.15 – 20.35

20.35 – 21.05

21.05 – 21.15
21.15 – 21.40
21.40 - 22.10

22.10 – 22.20

22.20 – 22.25
22.25 – 22.30
22.30 – 22.50
22.50 – 23.15
23.15

Jaarrekening 2017/2018 door penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie voor komende drie jaar
Goedkeuring jaarrekening
Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door
voorzitters van de verschillende commissies:
20.35 – 20.45 Parcourscommissie;
20.45 – 20.55 Commissie Deskundigheidsbevordering;
20.55 – 21.05 Commissie Financiële & Juridische Zaken;
Verkiezing voorzitter, secretaris, bestuurslid pr & communicatie, algemeen
bestuurslid (tevens contactpersoon naar Parcourscommissie)
Pauze
Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door
voorzitters van de verschillende commissies:
21.40 – 21.50 Commissie Pr & Communicatie;
21.50 – 22.00 Commissie ICT;
22.00 – 22.10 Commissie Wedstrijdzaken;
(Reglements)wijzigingen / voorstellen door secretaris
- Voorstel uitbreiding promotiepakket t.b.v. de Open NK ’s.
- Voorstel tot aanstellen medewerker Shirtshop
- Voorstel tot aanpassen nummering op shirts
- Voorstel voorrang kwalificatieloper boven recreant algemeen
- Voorstel dat een bestuurslid dat lid van de PC is niet kan meebeslissen over
vergoeding voor PC-leden
Uitslag verkiezingen
Verlening decharge over het gevoerde beleid
Verlening decharge over het financiële beleid
Afscheid vrijwilligers
Rondvraag
Sluiting door voorzitter

We hopen je vrijdag 2 november op Papendal te mogen verwelkomen!

Met sportieve groet,
namens het SBN-bestuur

Henk Bos (secretaris)

