2020
ALMELOSE HENGELSPORTVERENIGING “VISLUST”
Agenda voor de 87ste Jaarvergadering welke digitaal
wordt gehouden op maandag 23 november 2020.
De aanvang van de vergadering is gesteld op 20.00 uur.

1.
2.

Opening en mededelingen door de voorzitter.
Bestuursverkiezing.
Wim van den Bos (voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar.
Tevens aftredend na een zittingsperiode van 3 jaar is A. Büter. Hij is herkiesbaar voor een
periode van drie jaar.
Het bestuur telt twee vacatures. Het bestuur draagt G. Meijer voor als nieuw bestuurslid.
Daarmee bestaat het bestuur uit zes personen.
Ingevolge artikel 11 lid 4 van de statuten kunnen door de leden (tegen)kandidaten worden
voorgedragen. Deze voordracht dient schriftelijk te geschieden door tenminste 25 leden en
tenminste 10 dagen voor de datum van de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend. Een
en ander voorzien van een eveneens schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.
Voorgesteld wordt het dagelijks bestuur als volgt wordt ingevuld:
•
Voorzitter Harry Roord;
•
Secretaris Henk Wijnen;
•
Penningmeester Armin Büter.

3.
•
•

Goedkeuring notulen (zie de website):
Voorjaarsvergadering van 26 maart 2019
Najaarsvergadering van 25 november 2019.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.

5.

Jaarverslag van de secretaris over 2019 (zie de website).

6.

Financieel verslag 2019 (kan worden opgevraagd -inclusief- de begroting 2020) bij de
penningmeester@vislust.nl)
Het bestuur stelt voor de winst als volgt te bestemmen:
o € 3.000,- toe voegen aan de reservering voor groot onderhoud;
o Het restant van ruim € 13.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
o De kascommissie heeft de ]boeken gecontroleerd op 10 maart 2020 en stelt de ALV
voor om het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2019.

•

7.

Begroting 2020, begroting 2021 en vaststelling contributie 2021
•

•
•

Het bestuur vraagt instemming van de ALV voor een uitgave van plm. € 3.000,-. Het
betreft een bijdrage in de aanleg door Sportvisserij Oost-Nederland van 15 steigers aan de
Loolee (suggestie wedstrijdcommissie) in de Voorjaarsvergadering van 2019. De uitgave
valt iets duurder omdat Ons Genoegen uit Wierden zich uit het project heeft
teruggetrokken. Voor uitgaven hoger dat € 2.500,- heeft het bestuur het fiat nodig van de
ALV. De steigers zijn inmiddels gerealiseerd.
Het bestuur vraagt instemming met de begroting 2020
Het bestuur vraagt instemming (2021) om aan de slag te gaan met een
mindervalidensteiger aan de Loolee. De kosten daarvan worden gedeeld door Sportvisserij
Nederland (50%), Sportvisserij Oost-Nederland (25%) en Vislust (25%). Afhankelijk van
de uitvoering en bijkomende werkzaamheden (toegang) zou het aandeel voor Vislust
hoger kunnen zijn dan € 2.500,-. En daarvoor hebben we instemming van de ALV nodig.

•

Het bestuur vraagt instemming op het voorstel om de contributie voor 2022 niet te
verhogen.

8.

Benoeming nieuw lid voor de kascommissie 2021.

9.

Rondvraag.

