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Algemene leden vergadering 2018        (Agenda punten) 
 
 

1. Opening en mededelingen door voorzitter. 

 

2. Bestuurs- en commissie verkiezing: 

      - voorstel van bestuur is om R. de Vaan te benoemen tot bestuurslid voor periode van drie jaar, dit  
        gezien de vacature secretaris en verdeling van werkzaamheden onder bestuursleden. 
 
      - aftredend als voorzitter is N. Rompelberg, voorstel bestuur om hem voor periode van 3 jaar te  
        benoemen. Na die periode is de functie voorzitter vacant en zal N. Rompelberg de huidige  
        penningmeester F. Lenoir opvolgen mits de ALV akkoord gaat met opvolging. 
 
      - door het aftreden van secretaris is er een vacature ontstaan die bestuur  
        wil opvullen, oproep aan leden om zich aan te melden voor functie  
        secretaris, dit bij voorkeur schriftelijk, dit kan ook tijdens de vergadering. Als de vacature  
        vacant blijft zal bestuur keuzes moeten maken wat betreft de verdeling van werkzaamheden  
        en uitvoeren van taken. Geen secretaris is groot gemis voor de organisatie van lopende    
        zaken. 
 
     -  bestuur is dringend op zoek vrijwilliger die de vacature in de jeugdcommissie actief wil  
        invullen. Sportvisserij Limburg organiseert in Roermond cursus VIScoach en VISmeester.     
 
3. Verslag algemene ledenvergadering van 2016 (ligt ter inzage bij ingang zaal), door wijziging 

statuten is boekjaar van 1-1 tm 31-12 en derhalve is in 2017 geen ALV gehouden. 

 

4. Verslag van kas controlecommissie en benoeming twee nieuwe leden. 

 
 

5. Financiële overzicht 2017 (inclusief Q4 2016 ivm wijziging boekjaar), met charge verlening voor 

gevoerd beleid penningmeester en bestuur. 

 

6. Begroting 2018 (uitgangspunt is meerjaren begroting die in 2016 door ALV is goedgekeurd. 

 
 

7. PAUZE 

 

8. Oude Markt en verdere ontwikkelingen Mulderplas . 

 

9. Verslag / mededelingen van werkgroepen en commissies: water en visstandbeheer, karper, 

wedstrijden, jeugd en onderhoud vijvers. 

 

10. Benoeming beste wedstrijdvisser 2017 & Prijsuitreiking Kanjer Competitie 2017. 

 

11. Afspraken viering 75 jarig jubileum in 2019, ideeën zijn van harte welkom. 

 

12. Rondvraag en sluiting. 

 


