Zandvoort, 15 september 2020

Geacht lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade,
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Door de coronacrisis is de ALV verplaatst van het voorjaar naar het najaar.
De vergadering is gepland op a.s. vrijdag 23 oktober, aanvang 20:00 uur. De locatie van de ALV is in
principe op de kazerne in Zandvoort-Noord. Het uiteindelijke aantal leden dat zich voor de ALV
aanmeldt bepaalt of de vergadering daar kan plaats hebben of dat er naar een ruimere locatie wordt
uitgeweken. Dit komt door de ruimtebeperkingen van de coronamaatregelen.
U dient zich dan ook vooraf aan te melden wanneer u de ALV wilt bijwonen. Verzoek is om dit zo
spoedig mogelijk te doen, doch uiterlijk op 10 oktober via ALV2020@zrb.info.
Normaal feliciteren we de jubilarissen tijdens de ALV. Dit jaar zal dit echter op een ander moment
worden georganiseerd.
De vergaderstukken zijn zeven dagen van tevoren te vinden op www.zrb.info
1. Welkom en opening door voorzitter Ruud Willigers
2. Bestuursmededeling(en)
Het bestuur dankt Rob van Esveld voor zijn inspanningen als commissaris. Rob heeft
aangegeven vanwege zijn gezondheidssituatie zijn bestuursfunctie neer te leggen.
3. Vaststellen (concept)notulen ALV van 05 april 2019
4. Jaarverslag en jaarrekening 2019
5. Verslag rekeningcommissie 2019 en benoeming rekeningcommissie 2020
6. Voorstel contributie/ minimale bijdrage 2021: € 15,00; geen wijziging t.o.v. 2020
7. Begroting 2021
8. Bestuursverkiezing
a. Aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar in de functie als voorzitter: Ruud Willigers
Het bestuur stelt voor om in de functie van voorzitter Cees Winkel te benoemen.
b. Het bestuur stelt voor om in de functie als commissaris te benoemen: Pieter Winkel.
c. Het bestuur stelt voor om in de functie als commissaris te benoemen: Tim Kerkman.
Namen van andere kandidaten voor het bestuur kunnen met inachtneming van artikel 17 van
de statuten en artikel 6 huishoudelijk reglement worden ingediend. Dit betekent dat een
voordracht door vijf of meer leden minimaal een week voor aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur moet worden ingediend, samen met een
bereidverklaring van de kandidaat.
9.
10.
11.
12.

Mededelingen van de diverse portefeuillehouders en dagelijks bestuur
Introductie VOG en vrijwilligersovereenkomst
Rondvraag
Sluiting

Met vriendelijke groet,
Trudie van Duin
Secretariaat Zandvoortse Reddingsbrigade
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