Agenda Algemene Vergadering | 31-08-2021

Hierbij nodigt het bestuur de leden, juniorleden en ouders van de juniorleden uit
voor het bijwonen van de Algemene Vergadering:
Wanneer
: Dinsdag 31 augustus 2021
Aanvang
: 20.00 uur
Voorzitter
: Louis van den Berg
De Algemene Vergadering wordt dit jaar gehouden:
Locatie
: Het Anker, Voorsterweg 36, 8042 AD ZWOLLE
Op deze vergadering kunnen de aanwezigen zich uitspreken over het gevoerde
beleid en kunnen zij invloed uitoefenen op het nog te voeren beleid.
De vergaderstukken kunnen vanaf nu van de website van de Reddingsbrigade
Zwolle gedownload worden: www.reddingsbrigade-zwolle.nl
Afmeldingen voor deze vergadering kunnen worden gedaan bij de secretaris.
Om uw vragen voldoende aandacht te geven en direct te kunnen beantwoorden,
verzoeken wij u, om bij voorkeur, uw vragen via de mail ter attentie van de
secretaris (secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl) in te dienen vóór 26-08-2021,
20:00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

20:00 | Opening

2.

20:05 | Presentie

3.

20:10 | Mededelingen van het bestuur
a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering
b. Overige mededelingen

4.

20:20 | Behandeling ingekomen stukken

5.

20:40 | Vaststellen verslag van de algemene vergadering
d.d. 10 november 2020

6.

20:50 | Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2020 t/m
30-6-2021
a. Jaarverslag van het bestuur
b. Financieel jaarverslag
c. Verslag financiële commissie
d. Voorstel tot goedkeuring van het (financiële) jaarverslag en
decharge van het bestuur.
e. Benoeming van de financiële commissie voor het lopende
verenigingsjaar.
f. Ondertekening van alle jaarverslagen door de aanwezige
bestuursleden
g. Te royeren leden
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7.

21:10 | Bestuur:
Voor de samenstelling bestuur wordt u verwezen naar het jaarverslag.
a. Belangstellende voor het bestuur (of te wel tegenkandidaten)
kunnen zich conform de regels gesteld in HHR en statuten (zie
website) aanmelden bij het bestuur.
b. Aftredend volgens rooster zijn de secretaris en de bestuursleden
Spel en Opleidingen. De bestuursleden Opleidingen en Sport & Spel
hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. De secretaris heeft
aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
c. Het bestuur heeft de volgende personen gevonden die zich
beschikbaar stellen als bestuurslid: Hans Doeve en René Doorn
Het bestuur stelt voor Hans Doeve en René Doorn te benoemen als
bestuurslid. Daarnaast stelt het bestuur voor René Doorn te kiezen als
voorzitter.
21:30 | Pauze

8.

21:45 | Begroting
Het bestuur stelt voor om de begroting (begroting 21-22) en de
concept begroting 01-07-2022 t/m 30-06-2023 door de leden goed te
keuren.

9.

21:55 | Bekendmaken samenstelling van de afdelingen, commissies en
werkgroepen
a. Afdeling Opleidingen
b. Afdeling Preventie en Hulpverlening
c. Afdeling Sport en Spel
d. Afdeling Promotie
e. Financiële commissie
f. Vertrouwenspersoon
g. Commissie veilige vereniging
h. Verkenning werkgroep onderzoek Statuten / Huishoudelijk
regelement

10. 22.05 | Voorstel Openluchtbad
Voor het voorstel verwijzen we naar de bijlage.
Ruimte voor vragen en vervolgens stemming.
11. 22:10 | Vaststellen van de datum voor de volgende algemene
vergadering.
Woensdag 9 november 2022
12. 22:15 | Afvaardiging naar de algemene vergadering Reddingsbrigade
Nederland (KNBRD)
13. 22:20 | Rondvraag
14. 22:30 | Sluiting
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