Vergaderlocatie:
Hotel / Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3 Arnhem
Beste SBN-lid,
Vrijdag 20 april wordt vanaf 19.45 uur in Hotel/Congrescentrum Papendal de voorjaars-ALV van de
Survivalrun Bond Nederland gehouden. Hierbij nodigt het SBN-bestuur je uit deze vergadering bij te
wonen en 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 de prognose voor het komende seizoen wordt aangegeven,
en een najaars-ALV die in het teken staat van het terugkoppelen van de resultaten van het afgelopen
seizoen. De benodigde stukken staan vanaf 23 maart op onze website www.survivalrunbond.nl
gepubliceerd.
Vragen/opmerkingen over de gepubliceerde stukken ontvangen we graag uiterlijk 4 april 2018 op
secretaris@survivalrunbond.nl. De vragen/opmerkingen zullen voorafgaande aan de ALV door het
bestuur worden beantwoord en vervolgens ter inzage weer op de website worden gepubliceerd,
zodat eenieder hiervan kennis kan nemen. De beantwoording vindt dus niet meer tijdens de ALV
plaats.
Agenda:
19.15 – 19.45
19.45 – 19.55
19.55 – 20.05
20.05 – 20.20
20.20 – 20.30
20.30 – 21.00

21.00 – 21.20
21.20 – 21:40
21.40 – 22.20
22.20 – 22.40
22.40 – 22.50
22.50 – 23.00
23.00

Ontvangst (met koffie & thee)
Opening en mededelingen door voorzitter
Notulen vorige ALV door voorzitter
Jaarplan 2018/2019 door voorzitter
Punten Parcourscommissie voor komend seizoen door Hans te Velthuis
PvA voor komend jaar door de voorzitters van de verschillende commissies:
20.30 – 20.35 Commissie Financiële & Juridische Zaken;
20.35 – 20.40 Commissie Technische Zaken;
20.40 – 20.45 Commissie Pr & Communicatie;
20.45 – 20.50 Commissie ICT;
20.50 – 20.55 Commissie Deskundigheidsbevordering;
20.55 – 21.00 Commissie Wedstrijdzaken.
Pauze
Daglidmaatschap en aspirant-lidmaatschap
Reglementswijzigingen Deelnemersreglement, Algemeen Reglement,
Huishoudelijk Reglement + stemmen per punt
Begroting 2018/2019 door penningmeester
Afscheid vrijwilligers
Rondvraag
Sluiting door voorzitter

We hopen je vrijdag 20 april op Papendal te mogen verwelkomen!
Met sportieve groet,
Namens het SBN-bestuur
Henk Bos (secretaris)
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