AGENDA
Algemene ledenvergadering KNHS Regio Zeeland

Van
Aan

: Regiobestuur KNHS Zeeland
: Leden KNHS Zeeland

Datum:
Plaats:
Aanvang:

Datum
Inzake

: 28 oktober 2021
: Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering 18.11.2020

18 november 2021
Online via Teams
19.00 uur

Beste leden, Ere-leden, Lid van verdienste, Bestuurders van lidverenigingen, Leden van het
Federatiebestuur,

Namens het regiobestuur van de KNHS Zeeland hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de
algemene vergadering van de KNHS Regio Zeeland op 18 november aanstaande. De ALV vindt door de
huidige en wellicht toekomstige maatregelen i.v.m. Covid-19 online via Teams plaats. U hoeft zich voor
deelname niet op te geven.
Wij proberen nog of een hybride vorm mogelijk is, mocht dit lukken dan kunnen een beperkt aantal
leden fysiek deelnemen, daar informeren wij u zo snel mogelijk over! Voor fysiek deelnemen is het dan
wel nodig om op te geven. Hou voor meer nieuws hierover de website en onze sociale media kanalen
in de gaten.
De bijlagen en inloglink voor deze vergadering kunt u binnenkort vinden op www.knhszeeland.nl in het
nieuwsbericht over deze vergadering.
In verband met de voorbereiding op de algemene vergadering vragen we u om uw vragen voorafgaand
aan het bestuur kenbaar te maken. Vragen m.b.t. begroting 2022 kunt u tot en met 11 november as.
indienen per e-mail via penningmeester@knhszeeland.nl. Vragen voor de rondvraag kunt u tot en met
11 november as. indienen per e-mail: secretaris@knhszeeland.nl. Uiteraard is er na afloop van de ALV
ook gelegenheid om uw vragen te stellen.
Hieronder treft u de agenda aan van deze vergadering.

Met vriendelijke groet,
Tot 18 november 2021

P. Broeksema,
voorzitter

M. Rodrigues das Chagas-Meerman
secretaris
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1

Opening/mededelingen

5’

2

Resumé ALV 11.05.2021 (bijlage 01)

10’

3

Meerjarenplan i.r.t. jaarplan 2022 (bijlage 02)

15’

4

Begroting 2022 (bijlage 03)

5
6.1
6.2

Bestuursmutaties
Afscheid Vincent Bol
Kandidaten:
Jacques Verbunt (portefeuille recreatie, stemming digitaal)
Robert-Jan de Visser (portefeuille communicatie, sociale media)

5’
15’

(Mocht u tegenkandidaten willen aanbrengen dan kan dit via secretaris@knhszeeland.nl)
Wij zijn nog op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille wedstrijdzaken. Informatie kan
opgevraagd worden via secretaris@knhszeeland.nl of via wedstrijdzaken@knhszeeland.nl
6

Presentatie vanuit KNHS Nederland

15’

7

Rondvraag

15’

8

Afsluiting

1’
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