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Uitnodiging najaars-ALV 25 oktober te Papendal

Vergaderlocatie:
Hotel / Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem

Best SBN-lid,

Vrijdag 25 oktober wordt vanaf 19.45 uur in Hotel/Congrescentrum Papendal de najaars-ALV van
de Survivalrun Bond Nederland gehouden. Hierbij nodigt het SBN-bestuur je van harte uit deze
vergadering bij te wonen, we stellen jouw komst op prijs.

���De benodigde stukken staan sinds 28 september op onze website gepubliceerd.
Vragen/opmerkingen over de gepubliceerde stukken ontvangen we graag voor 14 oktober 2019 op
secretaris@survivalrunbond.nl. De vragen/opmerkingen zullen tijdens de ALV op 25 oktober
beantwoord worden.

Bestuursmutaties
Mark Huizinga zal aftreden als voorzitter, hij stelt zich kandidaat als directeur. André Gorter stelt
zich kandidaat als nieuwe voorzitter. De eerste bestuurstermijn van Frank Koelewijn loopt af, hij
stelt zich herkiesbaar. Huub Scharenborg stelt zich kandidaat voor de vacature van secretaris. 
Als vervanger voor de vorig jaar afgetreden Hans te Velthuis zoeken wij nog een algemeen
bestuurslid die onder meer als aanspreekpunt richting de Parcourscommissie zal optreden.
Mochten er leden zijn die zich verkiesbaar willen stellen voor één van de bovengenoemde functies,
dan vragen we je dit voor 14 oktober bij het bestuur van de SBN kenbaar te maken, via
secretaris@survivalrunbond.nl�����

�Agenda

�Ontvangst (met koffie & thee) | 19.15 – 19.45u�

Opening en mededelingen door voorzitter | 19.45 – 19.55
Notulen vorige ALV door voorzitter
Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door voorzitters van
de verschillende commissies:

Parcourscommissie�
Commissie Deskundigheidsbevordering
Commissie Wedstrijdzaken
��Commissie Financiële & Juridische Zaken
Commissie ICT
Commissie Pr & Communicatie
�Commissie Technische Zaken

Jaarverslag 2018/2019 door voorzitter
Jaarrekening 2018/2019 door penningmeester�

Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie voor komende 3 jaar

Verlening decharge over het gevoerde beleid
Verlening decharge over het financiële beleid�
�Verkiezing bestuursleden (besloten stemming)
Voorstel tot aanstellen van een directeur (besloten stemming)

         Pauze�

Uitslag verkiezingen + voorstel tot aanstellen directeur / aantreden bestuursleden

https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/browser_preview/
https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click//6553acebffe802c9fecf4c38b016aed4
mailto:secretaris@survivalrunbond.nl
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Voorstellen tot reglementswijzigingen
Normering koppelstukken en FAQ omtrent procedure
Afscheid vrijwilligers
Rondvraag

Sluiting | rond 23.00u
�
��We zien je graag op Papendal 25 oktober!

�
Met sportieve groeten,
het SBN-bestuur
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