Agenda ALV ASCN, d.d. 25 mei 2018 te Woudenberg

Berkel en Rodenrijs, 1 maart 2018

Geacht lid,
Hierbij nodigt het bestuur van de Australian Shepherd Club Nederland u uit voor haar Algemene
Ledenvergadering welke wordt gehouden op vrijdag 25 mei 2018.
Deze vergadering zal plaats vinden in Hotel Schimmel, gevestigd aan Stationsweg Oost 243, 3931 EP
te Woudenberg (tel: 033 – 286 12 13).
Ontvangst met koffie om 19.45 uur
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
Gezien de hoge kosten van kopiëren en verzending heeft het bestuur ervoor gekozen geen stukken,
welke bij deze agenda horen, aan u toe te sturen. Alle stukken zijn vanaf 13 april 2018 te downloaden
via de website van de ASCN (www.ascn.nl). Daarnaast zijn ze op te vragen bij de penningmeester van
de vereniging via email: penningmeester@ascn.nl of telefonisch: 06-22968403.
Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei 2018
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze Algemene Ledenvergadering
4. Ter goedkeuring: conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 mei
2017 (bijlage 1)
5. Ter goedkeuring: jaarverslag secretaris 2017 (bijlage 2)
6. Penningmeester:
a. Ter goedkeuring: jaarverslag penningmeester over 2017 (bijlage 3)
b. Ter goedkeuring: exploitatieoverzicht 2017 (bijlage 4)
c. Ter goedkeuring: balans 2017 (bijlage 5)
d. Verslag kascontrolecommissie
e. Décharge verlening aan het bestuur door de algemene ledenvergadering ten aanzien
van het gevoerde financiële beleid met betrekking tot het kalenderjaar 2017
f. Ter goedkeuring: begroting 2018 (bijlage 6)
7. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de leden: mw. S. Benoist, mw. L. Hulsbeek en als reservelid
Mw. M. Kremers. Aftredend na deze vergadering is mw. S. Benoist. Uit uw midden wordt een
nieuw reservelid gevraagd.
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8. Verkiezing bestuursleden:
Het bestuur doet een bindende voordracht in de personen van de heer H. van Dis en de
dames K. Dekker en S. van Aggelen.
a. Dhr. H. van Dis, bestuurslid, verkiesbaar;
b. Mw. K. Dekker, bestuurslid, herkiesbaar;
c. Mw. S. van Aggelen, bestuurslid, herkiesbaar.
Het bestuur wijst de leden op artikel 7, lid 3 van de statuten, waarin wordt vermeld dat een
voordracht getekend door 10 of meer leden, tenminste 2 weken voor de vergadering
schriftelijk bij het bestuur kan worden ingediend.
Pauze, 15 minuten.
9. Ter goedkeuring: Contributie 2019
Vaststelling van de contributie 2019
10. Verenigings fokregelement (bijlage 7)
Voorstel tot wijziging VFR artikel 4.2.2 (bijlage 7).
11. Dekreuen lijst en inventarisatie van reuen
Ter vergadering wordt een nadere toelichting gegeven over de uitwerking hiervan (bijlage 8).
12. Ontwikkelingen in de kynologie
Ter vergadering wordt een nadere toelichting gegeven op de meest recente ontwikkelingen
in de kynologie.
13. Rondvraag
14. Sluiting
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