
              

Nieuwsbrief augustus 2022

Beste leden,

Nog even en dan kunnen we weer van start. Op 6 september starten we met de openingsdrive. U 
kunt inschrijven om ’s middags te bridgen of ’s avonds. Max. 36 paren. Opgeven voor 4 september! 
Inschrijving op basis van betaling. Net als bij de Slotdrive is dit € 7,50 per persoon. Voor dit bedrag 
kunt u ook deelnemen aan het tradi onele Captain’s dinner. Deze vindt aansluitend plaats na het 
middagbridgen. (Rabobank NL22 RABO 0134 4156 63) Aanvang middagbridge 13.30u.

Vervolgens kunt u aanschuiven bij de Algemene ledenvergadering. Deze start om 18.45u. Aanvang 
avondbridge 19.30u. 

UITNODIGING Algemene ledenvergadering dinsdag 6 september 2022 om 
18.45u.

Agenda.

Voor geïnteresseerden liggen de financiële stukken en concept statutenwijzigingen (zie hierna) vanaf 
18.30 uur ter inzage.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Behandeling en goedkeuring Notulen ALV 2021 (bijgevoegd)
4. Goedkeuring voorstel wijziging statuten.
5. Financieel overzicht penningmeester seizoen 2020-2021
6. Verslag kascommissie, met eventueel decharge voor het gevoerde beleid
7. Benoeming nieuw kascommissielid
8. Verslag begro ng seizoen 2021-2022
9. Technische commissie. Korte uitleg Rankingssysteem.
10. Rondvraag
11. Slui ng

Voorstel statutenwijziging.

Navraag bij de notaris bleek dat het verstandig is in verband met wetswijzigingen om de statuten 
nader te bekijken. Het advies was om deze overeenkoms g nieuwe wetgeving met betrekking tot 
bestuursaansprakelijkheid aan te passen. Verder zijn er wat zaken naar de huidige taalbegrippen 
aangepast. Daarnaast hebben we als bestuur nu toestemming van de Algemene Ledenvergadering 
nodig om onroerend goed te huren en/of te kopen. Het concept van deze wijzigingen kan op verzoek 
aan u ter inzage worden gemaild.

Rabo-support. 



Wij hebben ons hiervoor aangemeld. Dit houdt in wanneer u een rekening bij de Rabo-bank hee  u 
ons kunt steunen door uw stem op ons uit te brengen. De ak e start op 5 september a.s.

Oproep.

Wij zoeken nog een vrijwilliger om één keer per 5/ 6 weken te helpen bij het dupliceren van de 
kompe espellen. Dit vindt al jd plaats op woensdagmiddag.

Daarnaast zoeken we nog iemand die eens in de 2 weken op vrijdagmorgen 2uur beschikbaar is om 
gezamenlijk het bridgelokaal te fatsoeneren. 

Startdata compe es.

De data van het gehele seizoen staan vermeld op onze site. Hierna voor de volledigheid de startdata.

Maandagmiddag 19 september

Maandagavond 12 september

Dinsdagavond 20 september

Donderdagmiddag 15 september

Donderdagavond 15 september

Het bestuur.

Bijlage: notulen ALV 2021


