Aan de leden van S.V. Argo
Grevenbicht, 24 december 2019
Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de eerste algemene ledenvergadering van
S.V. Argo op vrijdag 10 januari 2020 om 21.00 uur in de kantine van ons sportcomplex de
Baendj, aan de Kasteelweg 1 te Obbicht
De agenda voor deze vergadering is als volgt;
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Opening door de voorzitter
Korte terugblik op de laatste ledenvergaderingen van R.K.V.V. Obbicht en V.V. Armada.
Op deze vergadering, welke heeft plaatsgevonden 23 april 2019, hebben beide
verenigingen ingestemd te fuseren tot S.V. Argo. De notulen van deze vergaderingen zijn
op dezelfde datum reeds vastgesteld.
Kort jaarverslag aangaande seizoen 2018/2019 voor V.V. Armada, R.K.V.V. Obbicht en de
jeugdsamenwerking
Financieel jaarverslag 2018/2019 voor R.K.V.V. Obbicht en V.V. Armada, en presentatie
van de daaruit volgende beginbalans voor S.V. Argo
Verslag van de kascontrole commissies van V.V. Armada en R.K.V.V. Obbicht
Verkiezing leden kascontrole commissie S.V. Argo
Vaststelling van de begroting S.V. Argo voor het seizoen 2019/2020
Vaststelling contributie S.V. Argo voor het seizoen 2019/2020
Vaststelling huishoudelijk regelement S.V. Argo. Het concept regelement kan worden
teruggevonden op de website www.svargo.nl
Bestuursverkiezing. Vanuit het huidige interim-bestuur hebben Niek Wetzels, Wilbert
Mulleners, Dave Vencken en Mat Jaspers aangegeven zich verkiesbaar te stellen voor het
eerste reguliere bestuur van S.V. Argo. De overige interim-bestuursleden Roy
Louvenberg, Vincent Savelkoul, Niels Kirkels, Jean Lemmens, Nina Daniëlse en Caspar
Vossen hebben aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen voor het eerste reguliere
bestuur. Er wordt een dringende oproep gedaan aan alle leden om zich kandidaat te
stellen voor het bestuur. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden bij het interimbestuur.
Stand van zaken m.b.t. middengebied
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

Beleefd uitnodigend namens het bestuur van S.V. Argo
Caspar Vossen
Secretaris S.V. Argo
NB: In principe heeft elk lid toegang tot de ledenvergadering, dus ook jeugdleden. Het bestuur
heeft er echter volledig begrip voor dat jeugdleden niet naar deze vergadering komen en hun
eventuele opmerkingen doorgeven aan het bestuur via secretariaat@svargo.nl .

