Sluis, 13 november 2020

Aan de leden van LTVS
Beste leden,
Wij nodigen jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van LTVS op
dinsdag 24 november 2020 aanvang 20:00 uur.
Vanwege de corona maatregelen kunnen we de vergadering niet in de kantine houden.
We gaan dit nu digitaal via ZOOM organiseren.
Jullie ontvangen 1 week vóór de vergadering een e-mail, inclusief link om aan de vergadering te kunnen deelnemen.

Agenda:
1. Opening.
2. Berichten van verhindering.
3.

Ingekomen stukken en/of uitgaande stukken

4. Verslag vergadering d.d. 19 november 2019 en tevens opgenomen in clubblad 2020 en op website LTVS.
5. Verslagen 2020
5.1. Technische commissie
5.2. Evenementencommissie
5.3. Financieel overzicht LTVS
5.4. Financieel overzicht Kantine/accommodatie
5.5. Verslag kascommissie
De kascommissie wordt in 2020 gevormd door Theo Vellema en Marc Uyttenhove.
1e jaar reserve lid: Joop Mulder
6. Benoeming lid kascommissie
De kascommissie 2021 wordt gevormd door Marc Uyttenhove en Joop Mulder.
Aftredend per 2021: Theo Vellema.
Er dient tevens een lid voor de periode van 3 jaren (1e jaar reserve lid) te worden benoemd.
Kandidaten kunnen zich vóór of tijdens de vergadering mondeling of schriftelijk aanmelden: bestuurltvs@gmail.com
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7. Bestuursverkiezingen
Regulier aftredend
Jan van Keulen
Monique Hazen-van Pamelen

Herkiesbaar
ja
ja

Huidig bestuur bestaat sinds 2020 uit 3 leden. Uiteraard zou het bestuur graag zien
dat leden zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.
Heb je interesse, overweeg dan om je kandidaat te stellen als bestuurslid en op deze
manier bij te dragen aan het behoud van een actieve vereniging.
Je kan je t/m 17 november 2020 schriftelijk als kandidaat aanmelden via
bestuurltvs@gmail.com
8. Financiën 2021
8.1. Begroting
8.2. Contributie junioren/senioren.
9. Mededelingen bestuur
Evaluatie van:
- Beschikbaar stellen sleutel drankenhok 2020 aan leden.
- Aanleg tennisbanen en lijnen uitbesteden 2020.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.
We hopen dat jullie met velen deelnemen aan de digitale vergadering.
Indien je niet kunt deelnemen dan graag een berichtje vooraf.
Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur LTVS
Monique Hazen-van Pamelen,
Secretaris LTVS
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