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Het bestuur van de K.R. & Z.V. Het Spaarne nodigt  alle leden uit tot het bijwonen van een 

Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV zal plaatsvinden op vrijdag 
 27 maart 2020, aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw van de vereniging, Marisplein 5 te 

Heemstede 
Agenda 
 
1. Opening en mededelingen 
2. Ingekomen stukken 
3. Bespreking en goedkeuring van de notulen van de ALV van 29 november 2019 
4. Bespreking en goedkeuring van het Jaarverslag 2019 
5. Mededelingen van het Bestuur. 
6. Voortgangsrapportage Project Bovenloods (mondeling) 
7. Rekening en verantwoording over het jaar 2019 van het bestuur  van: 

• de K.R. & Z.V. Het Spaarne 

• de Stichting Spaarne Bouwfonds 
8. Verslag van de kascommissie over de bij punt 7 genoemde jaarrekeningen (ter 

vergadering) 
9. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2019 en het verlenen van décharge aan het bestuur 

van de betreffende rechtspersonen (ter vergadering) 
10. Vaststellen van de definitieve begroting voor het verenigingsjaar 2020 
11. Vaststellen van het definitieve botenplan voor het verenigingsjaar 2020 
12. Benoeming van de leden van het bestuur van de K.R. & Z.V. Het Spaarne 
13. Benoeming van de leden van de kascommissie 
14. Benoeming van de leden van het bestuur van de Stichting Spaarne Bouwfonds 
15. Benoeming van de leden van de redactie van ‘De Loods’ 
16. Benoeming van een Lid van Verdienste 
17. Rondvraag 
18. Sluiting 
 
De stukken voor deze vergadering worden aan alle leden via de mail toezonden (NB: indien 
e-mailadres bij de secretaris bekend) en liggen zeven dagen voor aanvang van de ALV in 
het verenigingsgebouw ter inzage. 

• Het bestuur attendeert de leden op de mogelijkheid een punt op de agenda te plaatsen. 
Een verzoek daartoe dient tenminste zeven dagen voor de ALV schriftelijk bij het bestuur 
te worden ingediend. Zie verder art. 19.3 van de statuten van de vereniging. 

• Het bestuur attendeert de leden op de mogelijkheid schriftelijk kandidaten te stellen voor 
de functie van bestuurslid van de vereniging. Dit voorstel dient tenminste driemaal 24 uur 
voor aanvang van de ALV te worden ingediend bij de secretaris (zie hiervoor art. 13.3b 
van de statuten). 

• Het bestuur attendeert de leden op de mogelijkheid schriftelijk kandidaten te stellen voor 
de functie van lid van de kascommissie, lid van het bestuur van de Stichting Spaarne 
Bouwfonds of lid van de redactie van het verenigingsorgaan. Deze voorstellen dienen 
tenminste driemaal 24 uur voor de aanvang van de ALV te worden ingediend bij de 
secretaris (zie hiervoor art. 38 van het Huishoudelijk Reglement). 


