
 

 

                                                                                                                             

Amsterdam, 10 december 2020 

Betreffende: Agenda van de Algemene ledenvergadering van 18 december 2020 om 

 20.00 uur (d i g i t a a l) 

 

Geacht lid, 

 

Eerder nodigde het bestuur je uit je aan te melden voor deelname aan de digitale 

Algemene Ledenvergadering van 18 december 2020 om 20.00 uur. 

Dit kan nog tot uiterlijk dinsdag 15 december 2020 om 20:00 uur schriftelijk per 

mail bij de secretaris op secretaris@amstelroei.nl.   

 

Kort voor de vergadering ontvang je per mail een link naar de digitale vergadering. 

We zullen je dan ook uitleggen hoe je moet inloggen om te kunnen deelnemen aan de 

vergadering. 

 

Hierbij ontvangt u de agenda van de Algemene Ledenvergadering. Anders dan je 

gewend bent zal ter vergadering geen rondvraag plaatsvinden. Daarvoor is bij het 

digitaal vergaderen geen ruimte. Heb je een vraag over de bij de agenda behorende 

stukken of meer algemeen over de vereniging, dan kan je die tot uiterlijk dinsdag  

15 december 2020 om 20:00 uur zenden aan de secretaris op bovenvermeld 

emailadres. Het bestuur zal je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

De vergaderstukken kun je vinden op het besloten gedeelte van onze website. 

 

Overeenkomstig het bepaalde in de artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement treden 

de navolgende bestuursleden volgens rooster af: 

+    voorzitter    - Wim Koopman; 

+    penningmeester   - Hans Vendrig; 

+    commissaris gebouw   - René Visser; 

+    commissaris wedstrijd  - Nienke Engberts; en 

+    commissaris algemene zaken en - Wessel Agterhof. 

         recreatieroeien 

 

Alle bestuursleden stellen zich wederom beschikbaar voor een volgende termijn en 

zijn terstond herkiesbaar. Met die kanttekening, dat Wim Koopman, Cees Vente en 

Nienke Engberts, onderscheidenlijk voorzitter, vice-voorzitter en commissaris 

wedstrijd, dit verenigingsjaar moeten aan het eind van dit jaar aftreden wegens het 

bereiken van hun maximale termijn in hun huidige bestuursfunctie. Mieke Soelman is 

bereid gevonden om de functie van commissaris instructie te vervullen. Zij stelt zich 

verkiesbaar. 
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Er zijn geen andere kandidaatstellingen bij het bestuur ingediend.  

 

Met hartelijke groeten, 

namens het bestuur,  

 

 

 

 

Wim Koopman,  

voorzitter.  

 

 

 

 

  



 

 

(stuk 1)          Agenda 

van de 

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van 

R&ZV De Amstel 

18 december 2020 om 20.00 uur 

 

********  D I G I T A A L  ******** 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Opening 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

3. Bestuursmededelingen 

 

4. Ingekomen stukken 
 

5. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 november 2019 (Stuk 2) 

 

6. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2019/2020 (Stuk 3) 

 

7. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2019/2020 (Stuk 4); en  

verslag Kascommisie 

 

8. Mondelinge toelichting plannen 2020/2021 per commissaris 

 

9. Vaststellen begroting voor het verenigingsjaar 2020/2021 (Stuk 5); en  

verslag Kascommissie 

 

10. Benoeming kascommissie 

 

11. Benoeming bestuur 

 

Voorstel tot wijziging van art. 14 (Bestuur) en 26 (Ontbinding) Statuten (Stuk 6) 

 

 

12. 

13. 

 

Sluiting 

 

 


