
Aan alle NINO-leden  

Ouders, verzorgers van NINO-jeugdleden, 

Ereleden en leden van verdienste van NINO 

en overige genodigden 

 

Nieuwkoop, 15 september 2019 

 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

 

Beste schaatsvrienden, 

 

Hierbij nodigen wij jullie uit om aanwezig te zijn op de Algemene Leden Vergadering 

van Schaatstrainingsgroep NINO.  

 

De ALV vindt plaats op: 

Donderdag 10 oktober 2019 

AANVANG 20:00 UUR 

 

Locatie:  NINO trainingslocatie (clubhuis van TVN)  

Adres:  Dreg 3, 2421 NG Nieuwkoop bij de tennisvereniging Nieuwkoop 

 

Zoals gebruikelijk kijken we terug naar het afgelopen seizoen en blikken we vooruit 

op het volgende seizoen.  

 

In de bijlage vinden jullie de agenda en de notulen van de ALV van 2018. 

De financiële stukken zijn op verzoek vooraf bij onze penningmeester via mail op te 

vragen. Mail: penningmeester@stgnino.nl 

 

 

Via deze uitnodiging grijpen wij alvast de kans jullie op te roepen ons bestuur te 

komen versterken. 

Het huidige bestuur mist nog bestuurslid Algemene zaken gebruiken 

Wie o wie, komt ons helpen? 

 

 

Tot ziens op Donderdag 10 oktober. 

 

Met sportieve groeten, 

het NINO bestuur, 

Taco Wansinck, Sylvia Salemi & John van Klink 
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Agenda Algemene Leden Vergadering – Donderdag 10 oktober 2019 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 september 2018 

 

3. Mededelingen en ingekomen post 

 

4. Verslagen en plannen 

- Verslag ledenadministratie 

- Verslag jeugd 

- Verslag trainingscoördinator 

- Verslag wedstrijd secretariaat 

  

5. Financiële zaken 

- Jaarrekening 2018 – 2019 

- Begroting seizoen 2019 - 2020 

- Bevindingen van de kascontrole commissie 

- Goedkeuring van het financiële verslag 

- Benoeming reserve kandidaat kascontrolecommissie 

 

6. Verhuizing naar de nieuwe trainingslocatie en plannen 

 

7. Bestuursverkiezing 

 

Bestuurslid Functie Status Herkiesbaar 

Taco Wansinck Voorzitter Blijft - laatste jaar Nvt 

Sylvia Salemi Penningmeester Blijft - laatste jaar Nvt 

John van Klink Secretaris Blijft - laatste jaar Nvt 

NN Algemene zaken Vacant Nvt 

NN Algemene zaken Vacant Nvt 

 

Wil je ons komen helpen bij het besturen van onze vereniging, 

laat dit dan even via mail weten aan voorzitter@stgnino.nl 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 

 

 

Uit de statuten: 

Leden onder de 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke 

vertegenwoordiger. Tien leden hebben het recht andere bestuur kandidaten voor te stellen. 

Dit dient uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris te worden gebracht. 
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