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NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
Algemene Leden Vergadering
AGENDA ALV 2017
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de definitieve agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag van de Algemene
Ledenvergadering van 19
april 2016
5. Jaarverslag over 2016
6. Financieel jaarverslag over
2016
7. Verslag van de bevindingen van de Kascommissie
8. Déchargering van de penningmeester voor de financiële verantwoording en
déchargering van het bestuur voor het gevoerde
beleid
9. Benoeming Kascommissie
2018
10. Begroting 2017 en voorlopige begroting 2018
11. Mutaties in het bestuur
12. Rondvraag en sluiting

Op woensdag 19 april
2017 wordt ‘s avonds in de
‘Zilversteen’ de Algemene
Leden Vergadering van de
Nederlandse Lapidaristen
Club gehouden.
Het hoofdbestuur van de
NLC nodigt alle leden uit
aanwezig te zijn.
Het bestuur van de Werkgroep Haarlem sluit zich
hierbij van harte aan, Dit is
de gelegenheid om mee te
praten en te beslissen
over jouw vereniging. En
omdat deze ALV in de locatie van de Werkgroep
Haarlem, de Zilversteen,
plaatsvindt, kan je er ook
heel goed bij zijn. De ALV
begint om 20.00 uur en de
zaal is open vanaf 19.00
uur.

Weekprogramma

Het huidige bestuur

Maandag
-ochtend
-avond
-avond
Dinsdag
-middag
-middag
-avond
-avond
Woensdag
-avond
-avond
Donderdag
-ochtend
-avond
Vrijdag
-avond
Zaterdag
-ochtend

Het huidige bestuur bestaat
uit:

Smeden
Smeden
Cabouchon slijpen

Voorzitter: Coen Bravenboer
(aftredend—niet herkiesbaar)

Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren

Penningmeester: Chris Zemering

Smeden
Vrij slijpen

Commissaris: Mirjam Brecht

Smeden
Smeden
Smeden
Smeden

(aftredend—niet herkiesbaar)
Secretaris: Winfried Treu
Commissaris: Joek Veldman
Commissaris: Reinier Pilon
(afredend—herkiesbaar)
Commissaris: Brian Tjioe
Ledenadminstrateur:
kandidaat Dick Knoester

Waar gaat de vergadering
over?
Volgens de agenda (zie hiernaast) is er eerst een overzicht van de huidige staat
van de vereniging aan de
orde, algemeen en ook financiëel. Daarna de plannen
voor 2017 en 2018 (ook financiëel)
Als derde moeten we besluiten over wie de club in de
nabije toekomst zal besturen:
een aantal bestuursleden
treden af, waaronder de
voorzitter en de penningmeester. Zij hebben het
maximaal aantal bestuurstermijnen volgens de statuten
vol gemaakt. Er zijn nog
geen nieuwe kandidaten in
beeld.
Meer informatie in de laatste
Facetten.

Zo spoedig mogelijk:
Kandidaten voor de functie van
voorzitter of penningmeester van
de NLC. Contact opnemen met
de secretaris
Vanaf 12 april
Opvragen van de stukken voor
de ALV:
Jaarstukken bij de secretaris
(wee.tee@casema.nl)
Financiële jaarrekeningen bij de
penningmeester
(penningmeester@mineralennlc.
nl)
19 april 20:00 uur
Algemene Leden Vergadering
19 mei vanaf 19:30 uur
Afsluiting van het seizoen
Mede-cursisten, hapjes,
drankjes, werkstukken, loterij.
Kortom een gezellige afsluiting
van het seizoen

WAT STAAT ER IN DE STATUTEN OVER
BESTUURSTERMIJNEN?
In de statuten en het huishoudelijk reglement is het volgende
vastgelegd over termijnen:
Statuten (art 12 .6): bestuurstermijn is 2 jaar; aantal termijnen is vastgesteld in Huishoudelijk Reglement.
Huishoudelijk reglement (art.
4 .1): maximaal aantal aaneengesloten termijnen is 4, met een
uitzondering voor
’noodgevallen’ van 5.
Zowel onze voorzitter als onze
penningmeester hebben nu dat
maximale aantal termijnen gediend.

Vraagje …
De ALV betekent een boel bezoekers en dus de bijbehorende
kopje koffie en thee. Om van de
hapjes, drankjes en afwas nog
maar te zwijgen. Om Anneke, die
heel vaak deze zaken verzorgt,
te ontlasten (ze is tenslotte ook
penningmeester van Haarlem en
dus nodig tijdens de vergadering)
vragen we extra hulpen in de
catering. Kan je helpen, laat dat
Anneke even weten
(023– 535 8080)

