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Deze email is verstuurd naar alle (jeugd)leden van Brevendia, waarvan het emailadres bij de ledenadministratie van 

 Brevendia bekend is.

JAARVERSLAG EN UITNODIGING ALV – 22 NOVEMBER 2018 – AANVANG 21.00 UUR 

Beste (ere)leden en vrijwilligers van Brevendia 

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van Brevendia, welke gehouden wordt op donderavond 22 
november 2018 in het clublokaal van Brevendia. De aanvang is 20.30  21.00  uur. Het tijdstip is een half uurtje later, zodat ook de 

trainingen op deze donderdagavond grotendeels door kunnen gaan, en de spelers aansluitend deze ALV kunnen bijwonen. 
 
A G E N D A. 

1. Opening  

2. Presentielijst  

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 26 april 2018 DOWNLOAD  

 

4. Goedkeuring Jaarverslag seizoen 2017-2018 DOWNLOAD  

 

5. Financiën seizoen 2017-2018  

 a. Exploitatie seizoen 2017-2018  

 b. Kascontrole  

 c. Begroting 2018-2019  

 d. Doelstellingen n.a.v. begroting  

 e. Contributie seizoen 2019-2020  

6. Aftredende bestuursleden  

   Bart Munnecom -> herkiesbaar -> 3 jaar  

   Cor Verkoelen -> herkiesbaar -> 1 jaar  

   Leden die interesse in een bestuursfunctie hebben kunnen zich hiervoor bij één van de 
bestuursleden opgeven. De aanmelding dient uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van deze 
algemene leden vergadering te geschieden. 

 

7. Sponsoring  

8. Vrijwilligerstaken  

9. Rondvraag  
 

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugd Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
 

  Brevendia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Brevendia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. (AVG). 
Mocht u om vanwege bovenstaande verordening geen infomails van Brevendia meer willen ontvangen, verzoeken wij u zich voor deze infomails via 

geeninfo@brevendia.nlemailadres  af te melden. 
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