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Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering

van onze vereniging H.P.S.C. Alkmaar e.o.
Welke gehouden zal worden op dinsdag 9 april 2019, aanvang 19.30 uur in:
Wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 242, 1824 XV Alkmaar (let op de locatie)

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening door onze waarnemend voorzitter Dick Spits
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 april 2018
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden
Vaststelling begroting 2019
Verkiezing bestuursleden*
Rondvraag
Sluiting

* Onze voorzitter de heer Ab Olie is zaterdag 15 december 2018 overleden en we stellen voor om
de huidige waarnemend voorzitter de heer Dick Spits als voorzitter te benoemen.
De secretaris mevrouw Pauline Keizer is aftredend en mevrouw Saskia Stelloo stelt zich voor
deze functie beschikbaar.
De penningmeester de heer René Blog is aftredend en de heer Hans Hartong van Ark stelt zich
als penningmeester verkiesbaar.
Mevrouw Mascha Schendelaar stelt zich beschikbaar om de opengevallen plaats in het bestuur
op zich te nemen als algemeen bestuurslid.
Mevrouw Jeanette de Vries en de heer Johan Durge zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.
Wilt u zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie, meldt u zich dan aan.
Dit kan via e-mail bij Saskia Stelloo: saskiastelloo@hotmail.com tot een kwartier voor aanvang
van de algemene ledenvergadering.
Als u de financiële jaarstukken van 2018 wilt hebben, dan kunt u deze na 28 maart per e-mail bij de
waarnemend voorzitter Dick Spits: spits@ironix.net aanvragen.
Na de vergadering zullen wij de avond onder het genot van een hapje en een drankje besluiten.
Wij hopen u allen op deze avond te mogen begroeten, ook de partners zijn van harte welkom.
Het bestuur.
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