Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2021
Dit jaar wordt de ALV digitaal gehouden op maandag 22 maart 2021.
Door de Covid-19 pandemie is het helaas niet mogelijk om met zijn allen in het clubhuis de
Algemene Ledenvergadering te houden. Dat vinden we erg jammer, want we zien jullie
natuurlijk het liefste met velen in het clubhuis en drinken dan graag na afloop een drankje.
Hopelijk kan dat volgend jaar weer.
Om het gevoel van gezamenlijk naar de ALV luisteren te versterken heeft de AC voor u een
presentje. Als u maandag 22 maart tussen 17.00 uur en 19.00 uur langs het clubhuis rijdt dan
kunt u dat in ontvangst nemen. Dit kan lopend, fietsend of in de auto. We zien u graag voorbij
komen!
De vergadering gaan we houden via een Teams-meeting. Dat vraagt wat aanpassingen van
ons en van u:
1: U meldt zich aan voor de vergadering door een mail te sturen naar:
pwv.secretariaat@gmail.com.
2. U ontvangt van ons dan in het weekend voorafgaand aan de ALV een mail. In dit bericht
staat een link naar de vergadering.
3. U logt in met deze link op maandag 22 maart vanaf 19.00 uur. Er is dan een liveverbinding met het bestuur. Alle leden of vertegenwoordigers van jeugdleden kunnen
inloggen.
Tijdens deze vergadering zal er ook gestemd worden. Wij willen u vragen om 3 voorwerpen
uit uw omgeving te gebruiken, een rood papier of voorwerp (oneens), een groen papier of
voorwerp (eens) en een geel papier of voorwerp (neutraal/geen mening).
Zoals ook bij de live vergaderingen in het clubhuis wordt deze vergadering opgenomen ten
behoeve van de notulen.
Vanaf nu staan de volgende zes documenten op onze website: https://pijnackersewatervrienden.nl/overdepwv/alv
- Uitnodiging en CPT Agenda ALV 2021
- CPT Verslag ALV 2020
- DEF CPT Jaarverslag 2020, inclusief: financieel verslag, begroting en verslag kascontrole
commissie
- bestuursvoorstel 1. voorstel contributie 2022
- bestuursvoorstel 2. wijziging innen zwemgeld
- bestuursvoorstel 3. kaderkorting
De Agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen, volgorde en agenda
3. Notulen ALV 2020
4. Inkomende post
5. Jaarverslag 2020
6. Pauze
7. a Financieel jaarverslag ** en 7 b. Verslag Kascontrole Commissie
8. Begroting 2022 *) **)
9. Bestuursvoorstellen 1.*) **), 2 **), 3 **)
10. (Her)verkiezing bestuursleden / kiesschema *) **)
11. Verkiezing Kascontrole Commissie 2021 *) **)
12. Rondvraag
13. Sluiting
*) over dit punt wordt gestemd tijdens de vergadering
**) zie de toelichting voor extra informatie
Wij rekenen op uw aller (digitale!) komst.
Het Bestuur van de Pijnackerse Watervrienden

Contact
7 maart 2021.
Dit is de nieuwsflits van de Pijnackerse Watervrienden. Dit is een incidenteel bericht om u op
de hoogte te brengen van een actueel onderwerp. Elke 6 weken versturen wij een
Nieuwsbrief. U kunt ook op onze website kijken voor de laatste informatie.
Website: http://pijnackerse-watervrienden.nl
Mail Secretariaat: pwv.secretariaat@gmail.com
Mail Nieuwsbrief: pwv.nieuwsbrief@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pijnackersewatervrienden
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

