KLM Road Runners
algemene ledenvergadering agenda 2020

Datum:
Locatie:

Maandag 30 maart 2020 Aanvangstijd:
Atletiek Vereniging Haarlemmermeer
Arnolduspark 1
2132 CR Hoofddorp

20:00 uur

Voor de liefhebbers is er voor aanvang van de ledenvergadering een Coopertest op de baan om
18.45 uur. Na afloop krijgen alleen de lopers een broodje kroket en salade.
Hierna is er nog tijd voor een douche alvorens de jaarvergadering begint. Deelname is alleen
mogelijk d.m.v. inschrijven via de site.

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Verslag vorige ledenvergadering (8 april 2019)

4.

Jaarverslag over 2019

5.

Financieel verslag over 2019

6.

Verslag van de kascommissie

7.

Verkiezing van de nieuwe kascommissie

8.

Verkiezing voorzitter

Erik Verschuren heeft zijn twee termijnen als lid van de kascommissie er op zitten. Wim van
Zalinge heeft er één termijn op zitten en mag zijn diensten nog een keer aanbieden. Rieno
Vulpen en John de Bie zijn reserve

Kitty van Loon stelt zich voor een volgende termijn verkiesbaar, kandidaten kunnen zich 15
minuten voor aanvang van de vergadering zich melden bij de secretaris.

9.

Verkiezing Penningmeester
Wim Verhage stelt zich voor een volgende termijn verkiesbaar, kandidaten kunnen zich 15
minuten voor aanvang van de vergadering zich melden bij de secretaris.

10. KLM Roadrunners als vereniging
We zijn afgelopen jaar behoorlijk gegroeid en het bestuur wilt graag een zakelijke rekening
openen en een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit kan alleen als de
KLM Roadrunners ingeschreven staan bij de KVK. Om ingeschreven te worden bij de KVK
moeten de statuten vastgelegd worden bij een notaris. Dit kan alleen als de ALV hiertoe
besluit. Als zij dit doen dan worden de statuten op 1 april a.s. bij de notaris ondertekend.

11. De KLM Road Runners klassementsprijzen over 2019
12. Terugblik over 2019 en een vooruitblik op 2020
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13. De vrije tickets in 2020

14. Rondvraag
15. Sluiting
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