RESUMÉ
Algemene Vergadering KNHS Regio Zeeland
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Aan
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Datum
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: 22.11.2018
: resumé

Agendapunt
1. Opening

Toelichting
P. van der Nat, voorzitter, opent om 19.30 uur de vergadering.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Verslag is niet besproken.

3. Verslag AV
24.05.2018
4. Begroting 2019
5. Uit fora, Ledenraad
en bestuur
6. Bestuursmutatie

Actie

Tijd

De vergadering heeft geen bezwaren tegen de begroting geuit, deze is
daarmee vastgesteld.
Geen bijzonderheden.
Voordat overgegaan wordt tot de verkiezing van de bestuursleden
wordt voorgesteld om een der leden te benoemen tot lid van
verdienste van de KNHS Regio Zeeland. Nog voordat de vz de
kandidaat kan introduceren, heeft de AV door dat dit voorstel Lucien
Roelandt betreft en gaat over tot applaus. Dan treedt ook het besef
bij Lucien door dat het om hem zelf gaat. Dankbaar aanvaardt hij de
oorkonde en het cadeau dat het bestuur voor hem heeft
meegebracht.
Vervolgens wordt afscheid genomen van Jan Hoondert. Met een korte
toespraak over zijn verdiensten door de vz wordt Jan de zilveren
erespeld van de KNHS uitgereikt.
De Vertrouwenscommissie heeft een positief advies gegeven over de
nieuwe kandidaten voor de portefeuilles van secretaris en algemeen
lid.
Vervolgens vraagt de vz om bij ontstentenis van tegenkandidaten om
de 2 voorgestelde kandidaten bij acclamatie te verkiezen. Daar stemt
de AV mee in en dat betekent dat
Mw. M. Rodrigues das Chagas-Meerman is verkozen tot secretaris,
Mw. M. Louwerse is verkozen tot algemeen lid.
Tot slot geeft dhr. De Kam een korte bloemlezing van de ervaringen
van de vertrouwenscommissie met de dames Rodrigues das Chagas
en Louwerse.

7. Aankondiging
Bestuursvacatures

 Aankondiging bestuursvacatures
o Vacature Voorzitter i.v.m. laatste termijn -> april 2019
o Vacature Portefeuillehouder Recreatiesport
De voorzitter geeft aan dat het regiobestuur graag in contact komt
met potentiele kandidaten voor deze functies. Er is een uitgebreid
functieprofiel beschikbaar opvraagbaar. Verder geeft de voorzitter
aan dat een gesprek met de vertrouwenscommissie onderdeel
uitmaakt van de selectieprocedure.
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8. Huldiging KNHS
Kampioenen en
podiumplaatsen
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Toelichting
De vele aanwezige kampioenen worden gehuldigd.

Actie

Tijd

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De vz sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om onder genot van
hapje en drankje Jan Hoondert informeel uit te luiden en de beide
dames te verwelkomen.
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