UITNODIGING EN AGENDA NAJAARS’22 ALV
MIXED HOCKEY CLUB ZOETERMEER
29 NOVEMBER 2022 OM 20.00 UUR
Het bestuur van Mixed Hockey Club Zoetermeer nodigt al haar leden van harte uit voor de
Najaarsvergadering 2022 (ALV) op dinsdag 29 november 2022. De ledenvergadering vindt plaats in het
club(t)huis aan de Van der Hagenstraat 19 te Zoetermeer en begint om 20.00 uur.
Agenda
1)
2)
3)
4)

Opening
Vaststellen aantal stemmen
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken

Verenigingsjaar 2021-2022
5) Financieel verslag
6) Verslag van de Kascommissie
7) Verlenen van decharge
Verenigingsjaar 2022-2023

8) Verkiezing kascommissie
9) Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2022
10) Bestuurswisselingen
I.

Reglementair aftredend, niet herkiesbaar, meneer David van Beek, bestuurslid Senioren
breedte, veteranen en trimmers.

11) Rondvraag

12) Sluiting

Het bestuur hoopt je te treffen bij deze ALV. Het machtigingsformulier en de notulen van de ALV van
het voorjaar van 2022 kun je vanaf 21 november 2022 downloaden in het besloten deel van de website
onder documenten. Hiervoor moet je inloggen op MIJN MHCZ.
De financiële stukken kun je opvragen vanaf vrijdag 25 november a.s. Dit kan uitsluitend door MHCZ
leden en per email o.v.v. lidnummer bij de penningmeester van MHCZ, dhr. Robert van Haarlem,
penningmeester@mhczoetermeer.nl

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden,
Luke van Os (Secretaris MHCZ)

Toegang en stemrecht
Artikel 16
Ieder lid heeft één stem. Stemrecht van minderjarige leden is toegekend aan hun wettelijke
vertegenwoordigers.
Een stemgerechtigd lid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd
stemgerechtigd lid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan
naast zijn/haar eigen stem als gevolmachtigde slechts voor één andere stemgerechtigde
leden ter vergadering zijn stem uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht
wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Het machtigingsformulier
hiervoor is te downloaden in het besloten deel van de website onder documenten.

