GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
G.H. Kok
Baan 37
8271 BD IJSSELMUIDEN
tel.nr. : 038-3327252
E-mail: secretarisafd8@home.nl

IJsselmuiden, 06-03-2008
Geacht verenigingsbestuur,
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van harte uit voor een extra algemene ledenvergadering van de
afdeling Gelders-Overijsselse Unie, welke plaats vindt op maandag 07-04-2008.
Plaats
: Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240, 7321 AA APELDOORN (tel. 055-3551222)
Aanvang
: 20.00 uur
Zoals in de vergadering 3 maart is afgesproken, wordt deze vergadering uitgeschreven om de financiële
verslagen te behandelen en om een 1e penningmeester te kiezen.
U wordt dringend verzocht om op deze vergadering aanwezig te zijn, zodat we gerechtigd zijn
besluiten te nemen.
AGENDA
1. Opening
2. Appél afgevaardigden aan de hand van appéllijst
3. Jaarverslag 2007 penningmeester
(1)
* verslag Financiële Controle Commissie (FCC) (1)
* décharge bestuur
* begroting 2008
(1)
(1) Indien gereed, worden deze u direct toegezonden.
4. Bestuursverkiezing
*)
In de vacature van 1e penningmeester stelt het afdelingsbestuur als kandidaat
Dhr. J.J. van Gent, Hienkershoff 1, 6621 AV DREUMEL
5. Verenigingsvoorstel (zie pagina 2)
6. Bestuursmededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting
*) Verenigingen worden t.a.v. punt 4 in de gelegenheid gesteld om met tegenkandidaten te komen.
Uw berichten dienen uiterlijk 28-03-2008 bij de afdelingssecretaris binnen te zijn.
Bijlagen: - Geloofsbrief

Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Kok
secretaris
CC: Regio’s, Afdelingsklokkencommissie, Vervoerscommissie en Financiële Controle Commissie.
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Ad. 5. Verenigingsvoorstel
P..V.GEVLEUGELDE VRIENDEN

DIEREN

Secr:G.Dorland
De Vlashegge 14
6951 NN Dieren
Tel: 0313-420330

Dieren, 5 maart 2008

Geacht Bestuur,
Hierbij nogmaals het voorstel wat wij voor de voorjaarsvergadering hadden ingediend,
zodat u deze op de eerstvolgende vergadering kunt behandelen.
Bij deze doet onze vereniging het volgende voorstel.
Het voorstel luidt:
Het niet op zondag vliegen aan te geven voor aanvang vliegseizoen voor het gehele seizoen.
Motivatie: Incidenteel vliegen we nog op zondag en onbewust vergeet liefhebber dan aan te geven of
hij wel of niet op zondag speelt,dit heeft dan voor betrokken liefhebber onbewust consequenties
welke hij niet wenst.
Om deze liefhebber gemotiveerd te houden voor onze sport lijkt het ons verstandig om de
verenigingen zelf te laten aangeven welke liefhebbers beslist niet op zondag te willen constateren.
Het incidenteel niet op zondag vliegen voegt niets toe aan de sportbeleving en leidt alleen maar tot
misverstanden.
Namens Gevleugelde Vrienden Dieren(0857)
G. Dorland
Secretaris

------------------------------------------------Préadvies Afdelingsbestuur: wordt u nog nagestuurd
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