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AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

OP DONDERDAG 9 JUNI 2022  

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur 

 

Locatie: Hotel De Witte Bergen 

Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (Laren)  

 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Ingekomen documenten 

 

4. Verslag van de ALV op 27 oktober 2021  

Het verslag staat in de LP 

 

5. Jaarverslagen en beleidsplannen commissies 

• ABC 

• AC 

• CMC 

• JPC 

• MC 

De jaarverslagen van de commissies en de ledenadministratie zijn vanaf 1 mei a.s. in te 

zien op de website van de NLV (www.nlv.nu/documentenalv) 

 

6. Goedkeuring Jaarrekening 2021 

De jaarrekening 2021 is vanaf 1 mei a.s. op te vragen via penningmeester@nlv.nu.  

 

7. Vaststellen begroting 2023 

De begroting 2023 is vanaf 1 mei a.s. op te vragen via penningmeester@nlv.nu.  

 

8. Herbenoeming accountant Van Oers 

Het bestuur stelt voor de samenwerking met Accountantsbureau Van Oers, ter 

verkrijging van een beoordelingsverklaring voort te zetten.  

 

9. Vaststelling contributie 2023 

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.  

 

10. Voorstel aanpassing Statuten 

De voorgestelde wijzigingen zijn vanaf 1 mei a.s. in te zien op de website van de NLV 

 

11. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement 

De voorgestelde wijzigingen zijn vanaf 1 mei a.s. in te zien op de website van de NLV 

 

12 Voorstel wijzigingen Verenigingsfokreglement (VFR)  

De voorgestelde wijzigingen zijn vanaf 1 mei a.s. in te zien op de website van de NLV 

 

13 Bestuursverkiezing 

Mevrouw M. Lourens, bestuurslid en voorzitter van de Algemene Begeleidingscommissie 

is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor mevrouw Lourens opnieuw 

te benoemen als bestuurslid en voorzitter van de Algemene Begeleidingscommissie voor 

een periode van 3 jaar.  
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Mevrouw J. van der Leek, bestuurslid en voorzitter van de Clubmatchcommissie is 

aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om mevrouw Van der Leek 

als bestuurslid te herbenoemen voor een periode van 3 jaar.  

 

Mevrouw N. Reerink, bestuurslid en voorzitter Mediacommissie is aftredend en stelt zich 

herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om mevrouw Reerink als bestuurslid te 

herbenoemen voor een periode van 3 jaar. 

 

Er hebben zich twee personen kandidaat gesteld voor respectievelijk de vacature voor 

de functie van voorzitter en de vacature secretaris. De heer J. de Fouw stelt zich 

beschikbaar als voorzitter en mw. H.W. Wind (thans 2e secretaris) stelt zich beschikbaar 

als secretaris. 

 

Het bestuur ondersteunt de kandidatuur van J. de Fouw en H.W. Wind en draagt hen ter 

benoeming in de genoemde functies voor. 

 
Eventuele overige kandidaten voor één van de bovengenoemde functies kunnen zich 

melden bij het secretariaat via secretaris@nlv.nu, met inachtneming van hetgeen 

hierover in de Statuten is bepaald: De kandidaatstelling dient te worden ondersteund 

door 10 leden. Een voordracht door tien of meer leden moet minimaal zes weken voor 

de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, welke 

voordracht vergezeld dient te gaan van een getekende bereidverklaring van de 

voorgestelde kandidaat. 

 
 

14 Rondvraag 

 

15 Sluiting  
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