Hengelsportvereniging "De Hering" Schinveld
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schinveld, 18 februari 2018
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 4 maart 2018 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.
19.

Opening.
Notulen jaarvergadering 05-03-2017 (zie bijlage).
Financieel overzicht 2017.
Verslag kascontrolecommissie.
Benoeming kascontrolecommissie.
Begroting 2018.
Jaarverslag secretaris 2017.
Jubilarissen (z.o.z.).
Bestuursverkiezing (z.o.z.).
Activiteitenrooster 2018 (zie bijlage).
Samenstelling en nieuws commissies
a. Activiteitencommissie.
b. Contolecommissie (z.o.z.).
c. Jeugdcommissie.
d. Public Relations.
e. Vijvercommissie.
f. Wedstrijdcommissie (z.o.z.).
Vaststellen contributie 2019 en uitleg prijsverhoging Vispas 2019.
Vaststellen vijverreglement 2018.
Toelichting visvangsten en visuitzettingen.
Uitreiking “De Drijver” aan de vrijwilliger van het jaar 2017.
Trekking loterij t.b.v. de jeugd.
Bestuursmededelingen.
Rondvraag.
Sluiting.

Hopelijk tot ziens op 4 maart..
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 2017 is de heer Theo vd Schaft 40 jaar lid van onze vereniging. Verder zijn de heren John Valkenberg en Math
Theunissen 25 jaar lid van onze vereniging. Zij allen zullen tijdens deze jaarvergadering gehuldigd worden.
ad 9: bestuursverkiezing.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- Dhr. Peter Schijns (voorzitter)
- Dhr. Ivo Baten (secretaris en activiteiten)
- Dhr. Nic Friederichs (penningmeester en public relations)
- Dhr. Pascal Langlois (commissaris controlezaken)
- Dhr. Barry Raes (commissaris jeugdzaken)
- Dhr. Jan Schell (commissaris vijverbeheer)
- Dhr. Wiel Scheren (commissaris vijverbeheer)
- Dhr. Bart Theunissen (commissaris wedstrijdzaken)
De heren Pascal Langlois en Bart Theunissen hebben te kennen gegeven dat zij met ingang van deze
jaarvergadering zullen terugtreden als bestuurslid.
De heer Peter Schijns is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Vanwege het vertrek van Pascal en Bart is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de disciplines
controle en wedstrijden.
Mensen die geïnteresseerd zijn om als bestuurslid een van bovenstaande functies te vervullen, of op een andere
wijze als bestuurslid zich willen inzetten voor de vereniging, wordt verzocht contact op te nemen met een van
bovenstaande bestuursleden.
ad 10: commissies.
Met name voor de comissies wedstrijden en controle is aanvulling van de groep vrijwilligers wenselijk. Mocht je
hier een bijdrage aan willen geven, meld je dan bij een van de bestuursleden.

