UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
NVLM
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

10 februari 2022
19:30 uur
Digitaal

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda en mededelingen voorzitter
3. Verslag algemene ledenvergadering 2021 (bijlage 1)
4. Jaarverslag bestuur 2021 (bijlage 2)
5. Financiën vereniging (bijlage 3A, 3B, 3C en 3D)
Een toelichting op deze cijfers vindt u in het jaarverslag en in bijlagen 3A en 3B.
•
•
•
•
•
•
•
•

Toelichting financiële stukken
Verklaring kascommissie (bijlage 3C)
Goedkeuren Resultatenrekening 2021 (bijlage 3A)
Goedkeuren Balans 31-12-2021 (bijlage 3B)
Goedkeuren Balans 1-1-2022 (bijlage 3B)
Dechargeverlening bestuur
Goedkeuren Begroting 2022 (bijlage 3A) en vaststelling contributie 2022 (Bijlage 3D)
Verkiezing nieuwe kascommissie

6. Verkiezing bestuursleden (bijlage 4)
7. Rondvraag en sluiting

Freek Gruijters
Secretaris
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Bijlage 1
Het verslag van de jaarvergadering 2021 is als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 2
Het jaarverslag 2021 is als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 3A
De resultatenrekening 2021 en de begroting 2022 zijn als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 3B
De balans per 31-12-2021 en de balans per 1-1-2022 zijn als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 3C
De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.
Bijlage 3D
Het voorstel is de contributie ongewijzigd vast te stellen op € 25,- voor leden die op eerste verzoek
voor 1 mei betalen en € 27,50 voor leden die daarna betalen.
Voor gepensioneerde leden, die langer dan 10 jaar lid zijn geweest, geldt een gereduceerd tarief van
10,- per jaar.
Bijlage 4
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste zeven en ten hoogste dertien personen. Elk
bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af en is dan direct herkiesbaar. Het bestuur
heeft het recht een niet-bindende voordracht te maken.
Voor iedere te bezetten plaats zijn leden bevoegd kandidaten te stellen, mits de kandidaatstelling
achtenveertig uur voor de aanvang van de jaarvergadering schriftelijk aan de secretaris is
meegedeeld, deze kandidaatstelling door ten minste tien leden is ondertekend en daarbij een
schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd wordt dat hij/zij bereid is de kandidaatstelling en
eventuele verkiezing te aanvaarden. De algemene vergadering benoemt de voorzitter.
De situatie is op dit moment als volgt:
Judith Dekker, Ahmet Dikbas, Robin Grosz en Lotte van Walstijn zijn vorig jaar gekozen. Hun termijn
eindigt begin 2023. Freek Gruijters treedt na de ALV af. Hij is dus niet herkiesbaar in 2023.
Bestuursleden die nu aftredend zijn en niet herkiesbaar:
Koen Hoondert, Jasper Rijk en Koen Vossen
Bestuursleden die nu aftredend zijn en wel herkiesbaar:
Gijs Abrahams, Martijn Blom, Chiel Huijskes, Thomas Klijnstra en Marcel Mooijman
Bovenstaande betekent dat vier plaatsen (nog) bezet zijn. Voor de overige negen plaatsen stellen
zich vijf bestuursleden verkiesbaar. Indien de leden instemmen met bovenstaande kandidaten
bestaat het bestuur uit negen leden.
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