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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING UHC
Geacht UHC-lid,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van UHC, welke zal plaatsvinden op

Maandag 3 december 2018

in “De Herberg” op "Schaarweide", aanvang 20.00 uur.

Op de dag van de vergadering liggen tussen 18.45 en 19.45 uur de financiële stukken van het afgelopen
seizoen, ter inzage in de bestuurskamer. Ten aanzien van de bestuursverkiezing wordt opgemerkt dat
bestuurskandidaten tot een half uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter kunnen
worden opgegeven. Deze kandidaatstelling dient door tenminste vijf leden te zijn ondertekend. Bovendien moet
de betreffende kandidaat daarbij schriftelijk verklaren dat hij/zij bij een eventuele verkiezing de bestuursfunctie
zal aanvaarden.
Als bijlage treft U verder aan:
 De agenda van de algemene ledenvergadering
 Het jaarverslag over het seizoen 2017-2018
 Het verslag van de algemene ledenvergadering van 4 december 2017
Namens het bestuur van UHC,
Jack van Oosterhout, secretaris
AGENDA:
1) Opening door de voorzitter.
2) Mededelingen.
3) Jaarverslag seizoen 2017-2018.(zie bijlage)
4) Notulen algemene ledenvergadering 4 december 2017. (zie bijlage)
5) Financieel verslag seizoen 2017-2018
6) Verslag kascommissie.
7) Begroting seizoen 2018-2019.
8) Vaststellen contributie seizoen 2018-2019.
9) Bestuursverkiezing;
Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Bas van Duifhuizen (1 jaar)
bestuurslid Willemien de Groot
10) Verkiezing kascommissie
Door het bestuur worden de volgende personen voorgedragen:
Theo Cobussen, Sjarl Teunissen en Luuk Buys
Als reserve worden voorgedragen: Maarten Cobussen en Tim van Summeren
11) Toelichting & voortgang vernieuwing Schaarweide
12) Rondvraag.
13) Sluiting.
Na afloop van de vergadering is er nog de gelegenheid om na te praten en te borrelen.
p.s.:
 De besluitvorming op de vergadering zal, conform de statuten als volgt zijn: Leden tot en met 16 jaar mogen
één stem uitbrengen, leden boven de 16 jaar: twee stemmen.
 Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en
ouder. De gemachtigde kan echter niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
 De jeugdleden tot 18 jaar mogen vertegenwoordigd worden door hun ouders c.q. wettelijke
vertegenwoordigers.

