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UITNODIGING 
 
 
 
Beste leden van ZZ & PC de Devel,  

 

Op 26 april aanstaande om 20:00 wordt de half-jaarlijkse algemene ledenvergadering van  

ZZ & PC de Devel weer gehouden in het cubhuis, waarvoor wij u van harte willen uitnodigen. 

Onderstaand treft u de agenda aan met op pagina 2 een nadere toelichting.  

 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Notulen ALV 23 november 2017 

 

3. Bestuursverslag 2017/2018 

 

4. Financiën:  a.  Jaarcijfers 2017 

b.  Kascontrole 2017       

5. Overzicht activiteiten seizoen 2017/2018 

 

6. Bestuurssamenstelling: 

Vacature Secretaris 

Vacature Voorzitter 

 

7. Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

8. Korte pauze 

 

9. Hoe gaan wij binnen de vereniging om met vrijwilligers 

 

10. Vacatures in de vereniging 

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 
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Toelichting op agenda ALV 26 april 2018: 

Zoals u kunt zien zijn er momenteel in het bestuur twee vacatures, namelijk die van Secretaris 

(aftredend in 2017) en van Voorzitter (aftredend 2018). Ondanks diverse verzoeken, oproepen 

en het persoonlijk benaderen van mensen zijn wij er helaas nog niet in geslaagd om 

kandidaten voor deze functies te vinden. Mocht u interesse hebben in één van deze functies, 

neem dan gerust even contact met ons op. Het zal duidelijk zijn dat de vereniging niet zonder 

bestuur kan en dat de aftredende leden niet oneindig door zullen blijven gaan. 

 

Na de pauze willen wij graag met u van gedachten wisselen over de rol van de vrijwilligers 

binnen onze vereniging. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de volgende vragen: 

- Hoe gaat de vereniging om met de vrijwilligers  

- Hoe gaat de vrijwilliger om met de vereniging.  

- Moet er voor bepaalde activiteiten een vergoeding gegeven worden of is er sprake van 

onbetaald vrijwilligerswerk. 

- ………………………….. 

 

Uiteraard wordt uw input ook zeer op prijs gesteld. 


