Vlaardingen, 5 september 2020
Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Vlaardingse Gymverenging Dynamiek heeft het genoegen leden en ouders
van jeugdleden uit te nodigen tot het bijwonen van de

136e JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Deze zal worden gehouden op:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Donderdag 15 oktober 2020
20:00 uur
Wijkvereniging Indische Buurt,
Floreslaan 41,
3131 NA Vlaardingen

Van 19:30 tot 20:00 is er inzage in het jaarverslag, diversen stukken, en de financiële verslagen.
In verband met de corona-maatregelen vragen wij u vriendelijk om u aan te melden als u naar de
vergadering komt. Dit kan door te mailen naar: bestuur@vgdynamiek.nl
Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit voor 8 oktober 2020 te willen doen.
Wij zullen ervoor zorgen dat leden op 1,5 meter afstand de vergadering kunnen bijwonen.
Wanneer u zich heeft opgegeven maar onverhoopt toch één van de bekende symptomen heeft
dan blijft u thuis. (Verkoudheid en/of benauwdheid en/of koorts en/of keelpijn).
Wanneer iemand uit uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft of u bent ergens
tussen 1 oktober en 15 oktober in contact geweest met iemand die positief is getest op het
COVID-19 virus, dan blijft u ook thuis. Veiligheid voor alles!
Wilt u de diversen stukken van tevoren ontvangen, voorstellen inbrengen of reageren op
functies/helpen in het bestuur, stuur dan een e-mail naar: bestuur@vgdynamiek.nl

Wij zien u graag op de aankomende Algemene Ledenvergadering.
HET BESTUUR

Volg Dynamiek ook via:
www.vgdynamiek.nl

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 13 juni 2019
Verslag van de kascontrolecommissie
Financieel jaarverslag 2019/2020
Contributie
Verkiezing kascontrolecommissie 2020/2021
Jaarverslag van de secretaresse zie bijlage en pp presentatie.
Uitreiking van de speldjes

Pauze
10.
11.
12.
13.
14.

Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris zie pp presentatie.
Bestuursverkiezing: Onno en Diana kandidaat, Lennard niet verkiesbaar, (kandidaat
Raymond de Wit), Ilse niet verkiesbaar.
Toekomstplannen
Rondvraag
Sluiting

Volg Dynamiek ook via:
www.vgdynamiek.nl

