Algemene Ledenvergadering 23-10-2013

D.S.V. 4 happy feet
p/a Vrijhof UT
Postbus 217
7500 AE
Enschede
Giro: 6799046
KvK: 40077235
e-mail: bestuur@4happyfeet.nl
website: www.4happyfeet.nl
Aan: Alle leden van D.S.V. 4 happy feet
Betreft: Uitnodiging ALV 23 oktober 2013
Gewaardeerd lid van 4 happy feet,
Graag nodigen we je uit voor de
Algemene Ledenvergadering
D.S.V. 4 happy feet
Deze ALV vindt plaats op woensdag 23 oktober 2013, beginnend om 20.00 uur op een nader te bepalen
locatie. Mocht je verhinderd zijn, dan kun je je via het onderstaande e-mailadres afmelden. Het is bovendien
mogelijk een ander lid te machtigen tot het uitbrengen van jouw stem. Dit kan door het invullen van een
machtigingsformulier, dat verkrijgbaar is bij de bestuurstafel tijdens de les voor de ALV. Ook per email kan
een machtiging verstuurd worden.
De ALV-stukken ter voorbereiding zijn vanaf 5 juni opvraagbaar op www.4happyfeet.nl onder het kopje 'Over
4hf', pagina 'Documenten' (gebruikersnaam ‘4hf’ en wachtwoord ‘teddy’), en zijn beschikbaar tijdens de
danslessen. Ben je van plan de vergadering bij te wonen, dan wordt je verzocht de stukken voor de
vergadering door te nemen en deze ook mee te nemen naar de vergadering.
Aanvullende agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de
Algemene Ledenvergadering worden ingeleverd per e-mail: bestuur@4happyfeet.nl
Het bestuur van 4 happy feet hoopt je te zien op 23 oktober!
Met vriendelijke groet,
Maurice Krielaart, Tineke de Vries, Bart Lenderink, Eefke van Eden
Jelle Kuiper, Kuno Sickmann, Anne Hofman, Maarten Assendorp

There is nothing better than 4 happy feet on the dancefloor

Algemene Ledenvergadering 23-10-2013

Locatie: wordt nog bekend gemaakt
Tijd: 20:00 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen post

5. (Ter goedkeuring) Notulen ALV 19 juni 2013
(Zie bijlage I)
6. Secretarieel jaarverslag
a) (Ter goedkeuring) Evaluatie van het gevoerde beleid 2012-2013
(Zie bijlage IIa)
b) (Ter goedkeuring) Administratief overzicht van de vereniging
(Zie bijlage IIb)
c) (Ter informatie) Commissieverslag 2012-2013
(Zie bijlage IIc)
7. (Ter goedkeuring) Financieel jaarverslag 2012-2013
(Zie bijlage III)

8. (Ter goedkeuring) Voorstel voor wijzigen Huishoudelijk Reglement
(Zie bijlage IV)

9. (Ter besluit) Dechargering bestuur 2012-2013
10. (Ter goedkeuring) Beleidsplan bestuur 2013-2014
(Zie bijlage V)

11. (Ter goedkeuring) Begroting bestuur 2013-2014
(Zie bijlage VI)

12. (Ter besluit) Wissel Raad van Wijzen
13. (Ter besluit) Wissel Kascommissie
14. W.V.T.T.K.
15. Rondvraag
16. Sluiting

