secretariaat@jbcnoorderhaven.nl
0223-643203
Aan de leden en ereleden van JBC/Noorderhaven.
Julianadorp, 26 mei 2019.
Hierbij nodigt het bestuur van JBC/Noorderhaven u uit tot het bijwonen van de
Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op woensdag 12 juni 2019.
U wordt om 20.00 uur verwacht in de kantine van sporthal Sport aan Zee.
AGENDA
1.
2.
3.

Opening
Mededelingen bestuur en vaststellen agenda
Ingekomen stukken
Verslag kascommissie
4. Behandeling verslag van de AV van 16 mei 2018
5. Jaarverslag 2017-2018
5a
Jaarverslag algemeen en commissies **
5b
Jaarverslag penningmeester
5c
Verklaring kascommissie
6. Verkiezingen
6a
Bestuur **
Volgens schema zijn de volgende bestuursleden aftredend:
Martin van der Woude (secretaris, niet herkiesbaar) en
Christina Peelen (wedstrijdzaken, herkiesbaar).
Het bestuur stelt Jasper Swart en Elisa Pieters voor als kandidaten.
6b
Kascommissie **
7. Begroting 2018-2019
7a
Vaststellen begroting
7b
Vaststellen contributie
8. Voorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement **
9. Voorstel verlenging termijn verantwoording 2018-2019 **
10. Rondvraag
11. Sluiting
De stukken bij punt 4, 5b en 7a zijn op te vragen bij het secretariaat.
Het verslag van de AV 2018 zal op de dag van de vergadering niet worden uitgedeeld en niet worden
voorgelezen.
** Zie toelichting op de volgende pagina / ander zijde.
Namens het bestuur,
Martin van der Woude
secretaris

Toelichting bij de agenda.
5a
Jaarverslag algemeen en commissies.
Deze is met de agenda verstuurd aan alle leden.
6a
Bestuursverkiezing.
Martin van der Woude is aftredend en niet herkiesbaar.
Christina Peelen is aftredend en herkiesbaar.
Jasper Swart en Elisa Pieters hebben zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Bij verkiezing van beiden zal het
aantal bestuursleden op het gewenste aantal van 7 komen.
Artikel 26
Leden kunnen kandidaten voor het bestuur voorstellen. Een dergelijke kandidaatstelling dient gezamenlijk door 5 leden
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering (4 juni 2019). Een door de leden gedane
kandidaatstelling is geldig als tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd dat deze bereid is
een eventuele verkiezing te aanvaarden.
6b
Kascommissie.
José van der Reep is uittredend,
Jasper Swart voor het 2e jaar,
Monica Anthonijsz was reserve en is intredend,
Plaatsvervangend lid te kiezen.
(Als Jasper Swart wordt gekozen als bestuurslid zal er een extra lid voor de kascommissie moeten worden gekozen.)
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Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement.

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement Artikel 17
Bestaande tekst.
Artikel 17
In bijzondere gevallen kan het lid het bestuur verzoeken tot opschorting van de contributie en tenue-bijdrage. Deze gevallen
kunnen o.a. zwangerschap en langdurige blessure zijn waardoor deelname aan trainingen en wedstrijden niet mogelijk is.
Dit ter beoordeling van het bestuur. De kosten van inschrijving, die de NBB voor het betreffende lid in rekening heeft
gebracht, dienen tenminste betaald te worden. Het lid is verplicht terstond het bestuur (bij voorkeur de penningmeester) te
informeren als er weer aan trainingen en wedstrijden wordt deelgenomen.
Nieuwe tekst.
Artikel 17
In bijzondere gevallen kan het lid het bestuur verzoeken tot opschorting van de contributie en tenue-bijdrage. Deze gevallen
kunnen o.a. zwangerschap en langdurige blessure zijn waardoor deelname aan trainingen en wedstrijden niet mogelijk is.
Een blessure moet direct gemeld worden. Bij herstel wordt gekeken over welke periode de vrijstelling wordt verleend, bij een
blessure moet er sprake zijn van tenminste 3 maanden verzuim. De maanden juni, juli en augustus dien te allen tijde volledig
betaald te worden. Dit ter beoordeling van het bestuur.
De kosten van inschrijving, die de NBB voor het betreffende lid in rekening heeft gebracht, dienen tenminste betaald te
worden. Het lid is verplicht terstond het bestuur (bij voorkeur de penningmeester) te informeren als er weer aan trainingen
en wedstrijden wordt deelgenomen.

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement Artikel 14
Bestaande tekst / Nieuwe tekst
Artikel 14
Als het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar door of namens het lid wordt opgezegd, blijft het lid verplicht tot gehele of
gedeeltelijke betaling van contributie en tenue-bijdrage volgens onderstaande regeling:
opzegging:

lidmaatschap eindigt per:

vóór 1 mei
1 mei – 1 september
ná 1 september

1 juli daar op volgend
31 december daar op volgend
1 juli daar op volgend

verschuldigde
contributie:
tot 1 juli
tot 1 januari
tot 1 juli

tenuebijdrage:
ja
nee
nee
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Voorstel verlenging termijn verantwoording 2018-2019.
Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met het voorstel om de Jaarrekening 2018-2019, in mei 2020
aan de AV voor te leggen en daarmee de termijn met vijf maanden te verlengen.
Reglementair dient dit binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar (30 juni) te gebeuren.

