Hengelsportvereniging "De Hering" Schinveld
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schinveld, 6 februari 2016
Beste sportvisser,
Hierbij nodigen we je van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van H.S.V. “De Hering”, welke
gehouden wordt op zondag 21 februari 2016 om 10.00 uur in bezoekerscentrum BovenWater.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Opening.
Notulen jaarvergadering 22-02-2015.
Financieel overzicht 2015.
Verslag kascontrolecommissie.
Benoeming kascontrolecommissie.
Begroting 2016.
Jaarverslag secretaris 2015.
Jubilarissen (z.o.z.).
Bestuursverkiezing (z.o.z.).
Samenstelling en activiteiten commissies (z.o.z.).
a. Activiteitencommissie.
b. Contolecommissie.
c. Jeugdcommissie.
d. Public Relations.
e. Vijvercommissie.
f. Wedstrijdcommissie.
Vaststellen contributie 2017.
Vaststellen vijverreglement 2016.
Forelvissen.
Uitreiking “De Drijver” aan de vrijwilliger van het jaar 2015.
Bestuursmededelingen.
Rondvraag.
Prijsuitreiking loterij.
Sluiting.

Hopelijk tot ziens op 21 februari.

Met vriendelijke groet,
Ivo Baten, secretaris
Kanunnik van Nuijsstraat 37
6451 BA Schinveld
info@hsvdehering.nl
www.hsvdehering.nl
www.facebook.com/HSVdeHering

z.o.z.

ad 8: jubilarissen.
In 2016 is mevrouw Carolina lenzen 40 jaar lid van onze vereniging. Zij zal tijdens deze jaarvergadering gehuldigd
worden.

ad 9: bestuursverkiezing.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- Dhr. Jo Severens (voorzitter)
- Dhr. Ivo Baten (secretaris)
- Dhr. Nic Friederichs (penningmeester)
- Dhr. Kasper Bloemen (commissaris)
- Dhr. Pascal Langlois (commissaris)
- Dhr. Ger Nohlmans (commissaris)
- Dhr. Jürgen Peters (commissaris)
- Dhr. Wiel Scheren (commissaris)
- Dhr. Peter Schijns (commissaris)
- Dhr. Jack Smeets (commissaris)
De heren Jack Smeets en Kasper Bloemen hebben te kennen gegeven dat zij met ingang van deze jaarvergadering
zullen stoppen als bestuurslid.
We zijn verheugd te melden dat de heer Bart Theunissen aangegeven heeft het bestuur te willen komen versterken.
Hij stelt zich derhalve verkiesbaar als bestuurslid.
Verder heeft onze voorzitter, de heer Jo Severens, aangegeven dat hij per 1 oktober a.s. zijn functie als voorzitter en
bestuurslid zal beëindigen. Het doet goed dat we kunnen melden dat Peter Schijns heeft aangegeven vanaf 1
oktober de functie van voorzitter te willen overnemen. Voorstel is om Peter reeds op deze jaarvergadering per 1
oktober te benoemen tot voorzitter, zodat hiervoor halverwege het seizoen geen extra ledenvergadering
uitgeschreven hoeft te worden.
De heren Ivo Baten, Nic Friederichs en Jürgen Peters zijn aftredend. Zij stellen zich allen herkiesbaar.
Nieuwe, enthousiaste bestuursleden zijn van harte welkom.
Mensen die zich als bestuurslid willen inzetten voor de vereniging of meer informatie hierover willen hebben wordt
verzocht contact op te nemen met een van bovenstaande bestuursleden.

ad 10: commissies.
Commissies verrichten veel goed werk binnen de vereniging in samenwerking met het bestuur. Uitbreiding van
deze commissies is altijd van harte welkom. Indien je interesse hebt neem dan contact op met een van de
bestuursleden.
Voor alle werkzaamheden binnen de vereniging geldt: vele handen maken licht werk! Meld je ook aan voor
vrijwilligerswerk binnen jouw vereniging en ervaar hoe leuk en dankbaar het samenwerken binnen een vereniging
als de onze is.

