
	
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur van de Alphense Zwemclub AZC nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, op maandag 30 oktober 2017, Aquahome, 
Cantharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang: 20:00 uur. 

Agenda: 
1. Opening 
2. Uitreiking trofeeën 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen stukken 
5. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 oktober 2016 
6. Jaarverslagen seizoen 2016/2017 
7. Financieel verslag 2016/2017 
8. Verslag kascontrolecommissie/verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 
9. Vaststellen contributie 
10. Begroting 2017/2018 
11. Bestuursverkiezing: 

 
Voorzitter 
Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Simon de Witte  
Kandidaat: vacature 
Voorzitter afdeling Waterpolo: 
Statutair aftredend en herkiesbaar: Ronald van Eenennaam 
Voorzitter afdeling Schoonspringen: 
Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Marike Jehee 
Kandidaat: vacature 
Vice voorzitter: 
vacature 
Voorzitter afdeling Synchroonzwemmen: 
vacature 
 

12. Voorstel tot statutenwijzigingen 
13. Informatie ECL Waterpolo 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 

• Agendapunt 11: Met betrekking tot de bestuursverkiezing wijzen wij op artikel 12, lid 6 van de 
statuten, t.w.: tot een week voor de Algemene Ledenvergadering kunnen door het Bestuur of 
tenminste 10 seniorleden kandidaten worden gesteld voor de te vervullen vacatures. 

• Door de Algemene Ledenvergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit 
genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

• Met betrekking tot de besluitvorming wijzen wij op artikel 19, lid 1, t.w.: alle leden, die ten tijde 
van de vergadering niet geschorst zijn, hebben stemrecht en wel ieder senior lid 5 stemmen en 
ieder junior lid 1 stem. Wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden zijn gerechtigd, zonder 
machtiging, voor de leden de stem uit te brengen. Artikel 19, lid 2; ieder stemgerechtigd lid is 
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander 
stemgerechtigd lid, dat echter in het totaal niet meer dan de stemmen van twee leden, zijn eigen 
stem(men) inbegrepen, kan uitbrengen. 

• Agendapunt 5: notulen zijn beschikbaar tijdens de algemene ledenvergadering en vanaf 16 
oktober 2017 via mail op te vragen bij secrazc@azc-alphen.nl 

• Agendapunt 7 en 10: Het financiële verslag en de begroting liggen op de vergadering ter inzage of 
vanaf 16 oktober 2017, na telefonische afspraak met de penningmeester, op zijn adres. 

• Agendapunt 12: voorstel tot statutenwijzigingen zijn terug te vinden op de website van AZC 
• Stemming over personen gebeuren altijd schriftelijk 


