E.K.C.A.
Eerste Korfbal Club Arnhem
Opgericht: 7 november 1909

Uitnodiging Jaarlijks Algemene Vergadering (JAV) E.K.C.A.
Als leden van de vereniging zijn we samen ‘eigenaar’ van E.K.C.A. Eén keer per jaar houden we daarom
een ledenvergadering. Dit is een belangrijk moment in onze vereniging. Samen beslissen we dan wat
we voor de komende tijd willen (of juist niet willen.) Laat jij jouw stem ook horen? Je bent van harte
uitgenodigd!
De vergadering wordt gehouden op vrijdag 28 september 2018 in het EKCAsino, Breezandpad 13,
Arnhem. De aanvang is 19:30 uur. De kantine is geopend vanaf 19.00 uur.
Op basis van de reglementen hebben toegang tot de vergadering: E.K.C.A.-leden van 16 jaar of ouder
en ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) van E.K.C.A.-spelers van 15 jaar of jonger.
Bij verhindering a.u.b. bericht per email naar: secretaris@ekca.nl of per post: Secretariaat E.K.C.A.,
Katwoudehof 44, 6843 BX ARNHEM
AGENDA
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Opening door de voorzitter en vaststelling agenda.
Ingekomen post.
Behandeling concept-notulen JAV 29 september 2017 (bijlage).
Financieel overzicht en begroting Vereniging E.K.C.A + vaststelling contributies.
Toelichting: De jaarrekening, balans en begroting van E.K.C.A. worden uitgereikt en tijdens de
vergadering toegelicht. Stukken liggen ter inzage in de kantine.
 Oud papier
Verslag F.B.C. betreffende penningmeester E.K.C.A.
Financieel overzicht en begroting Stichting tot Exploitaties van E.K.C.A.-cantines.
Toelichting: De jaarrekening en balans van de stichting worden uitgereikt en tijdens de vergadering
toegelicht.
Verslag F.B.C. betreffende penningmeester Stichting tot Exploitaties van E.K.C.A.-cantines.
Presentatie bestuur: Terugblik seizoen 2017-2018 en plannen voor 2018-2019.
Verkiezing voorzitter en bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Dirk-Jan Velderman, voorzitter: herkiesbaar
Martine Hese, techniek/sociale contacten: herkiesbaar
Gerda Tangerink, secretaresse: herkiesbaar
Ivona Blaauw, penningmeester: herkiesbaar
Vincent van Vulpen, algemene zaken: herkiesbaar
Vacant: PR-zaken: sponsoring
Verkiezing financiële beleidscommissie.
Benoeming overige commissies.
Rondvraag.
Sluiting.
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