Aan de leden van S.V. Argo
Obbicht Grevenbicht, 28 oktober 2022.
Hierbij nodigt het bestuur jullie uit tot het bijwonen van de 3de algemene ledenvergadering
van S.V. Argo op vrijdag 28 oktober 2022. Aanvangstijd om 21:00 uur.
Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van onze locatie in Obbicht.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling definitieve agenda.
3. Vaststellen notulen ledenvergadering van 7 april 2022.
4. Jaarverslag secretaris aangaande seizoen 2021/2022.
5. Financieel jaarverslag 2021/2022.
6. Verslag van de kascontrole commissie.
7. Verkiezing leden kascontrole commissie.
8. Vaststelling van de begroting S.V. Argo voor het seizoen 2021/2022.
9. Vaststelling contributie S.V. Argo voor het seizoen 2021/2022.
10. Bestuursverkiezing.
Vanuit het huidige bestuur hebben Harrie Bruisten, Mat Jaspers en Dave Vencken
te kennen gegeven hun bestuursfunctie beschikbaar te stellen. Dit betekent dat
alleen Wil Conjour en Wilbert Mulleners hun bestuursfunctie blijven vervullen.
Hopelijk begrijpen jullie dat zij dit niet alleen kunnen
Er wordt dan ook een dringende oproep gedaan aan de leden om zich kandidaat te
stellen voor een bestuursfunctie.
Aanmeldingen voor een bestuursfunctie kunnen geschieden tot en met 25 oktober
op onderstaand mailadres van secretaris.
11. Bestuursmededelingen.
12. Rondvraag, het is mogelijk om vragen op voorhand in te dienen. Het bestuur
vraagt om deze dan uiterlijk dinsdag 25 oktober 2022 aan te leveren via de
mail/brief op onderstaand adres van de secretaris, zodat deze direct voor zover
mogelijk kunnen worden beantwoord tijdens de vergadering.
Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om in de vragen te stellen.
13. Sluiting.
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 onderstaand
mailadres.
De stukken voor de jaarvergadering worden gepubliceerd op de website.
Namens het bestuur S.V. Argo
Wil Conjour, secretaris
Rietlaan 14 6125 AL Obbicht.
T: 06-43241439 - E: secretariaat@svargo.nl

