Agenda ALV ASCN, d.d. 21 mei 2019 te Woudenberg

Klarenbeek, 1 maart 2019

Geacht lid,
Hierbij nodigt het bestuur van de Australian Shepherd Club Nederland u uit voor haar Algemene
Ledenvergadering welke wordt gehouden op dinsdag 21 mei 2019.
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 19.30 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 23 april 2019 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: 06-2331 4098.
Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 21 mei 2019
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze Algemene Ledenvergadering
4. Ter goedkeuring: conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30
november 2018 (bijlage 1)
5. Ter goedkeuring: jaarverslag secretaris 2018 (bijlage 2)
6. Penningmeester:
a. Ter goedkeuring: jaarverslag penningmeester over 2018 (bijlage 3)
b. Ter goedkeuring: financieel overzicht 2018 (bijlage 4)
c. Verslag kascontrolecommissie
d. Décharge verlening aan het bestuur door de algemene ledenvergadering ten aanzien
van het gevoerde financiële beleid met betrekking tot het kalenderjaar 2018
e. Ter goedkeuring: begroting 2019 (bijlage 5)
7. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de leden: Mw. L. Hulsbeek, Mw. S. Mulder en als reserve lid
Mw. M. Gerritsen. Aftredend na deze vergadering is mw. L. Hulsbeek. Uit uw midden wordt
een nieuw reserve lid gevraagd.
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8. Verkiezing bestuursleden:
Het bestuur doet een bindende voordracht in de personen van mevrouw R. Dijkhorst-Noij, S.
Snoeck en M. van der Zijden.
a. Mw. R. Dijkhorst-Noij, voorzitter, herkiesbaar;
b. Mw. S. Snoeck, bestuurslid, herkiesbaar;
c. Mw. M. van der Zijden, 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 2020
Voorstel van het bestuur: Het bestuur stelt de leden voor de contributie te handhaven.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Leden binnenland:
Medeleden binnenland:
Jeugdleden t/m 18 jaar:
Leden buitenland:
Medeleden buitenland:
Eenmalig entreegeld:

2019
€ 33,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 38,50
€ 21,00
€ 7,50

2020
€ 33,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 38,50
€ 21,00
€ 7,50

10. Verenigings fokregelement (bijlage 6)
a. Voorstel tot aanpassingen en toevoegingen aan het pupinfo reglement (bijlage 7).
11. Dekreuen lijst
Op verzoek van de leden is een dekreuenlijst open gesteld. Omdat er weinig of geen gebruik van
wordt gemaakt, stelt het bestuur voor de lijst af te schaffen.
12. Miniature American Shepherd
Toevoeging Miniature American Shepherd aan ASCN

13. Ontwikkelingen in de kynologie
Ter vergadering wordt een nadere toelichting gegeven op de meest recente ontwikkelingen
in de kynologie.
14. Rondvraag
15. Sluiting
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