Dutch Paint Horse Club
Broeksweg 7
7371 EE Loenen Gld.
www.dphc.nl
secretary@dphc.nl

oktober 2021
Aan onze leden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2020-2021
van de Dutch Paint Horse Club op zondag 7 november 2021. Locatie van de ALV is in de rijhal van de
familie Oskam, Tolhutterweg 9b 7261 KS te Ruurlo.
Aanvang van de vergadering 14.00 uur.
Vanwege de inschatting van het aantal aanwezigen voor de vergadering (lokatie is geen horeca
gelegenheid), willen wij graag een aanmelding hiervoor ontvangen. Deze aanmelding graag uiterlijk
30 oktober 2021 20.00 uur per email op onze secretariaats mailbox (secretary@dphc.nl)
Agenda Algemene Ledenvergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019 *
* Deze notulen kunnen door leden opgevraagd worden bij het secretariaat (secretary@dphc.nl)
Jaarverslag van de DPHC over 2019 en 2020
Financiën
Verslag Financiën 2019 en 2020
Verslag Kascontrolecommissie
Vaststelling Begroting 2021
Vaststelling contributie 2022
Benoeming Kascontrolecommissie
SSA
Jeugd
Bestuursverkiezing
Omdat door omstandigheden (Covid-19) de ALV van 2020 geen doorgang heeft kunnen vinden, is de
bestuursverkiezing van deze ALV een groter item dan gewend. Sinds het aftreden van Algemeen Bestuurslid
Ria Bloemert, hetgeen tijdens de show in Someren vorig jaar is geëffectueerd, heeft Karin van Bekkum als interim
bestuurslid al tot grote tevredenheid meegedraaid met het bestuur. Het bestuur wil haar dan ook heel graag
kandidaat voor deze functie stellen.
Volgens het rooster van aftreden zijn voorzitter Pierre Vizee, secretaris Jan de Jong en Jeugdcommissaris Angela
van den Berg aftredend. Pierre Vizee heeft te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Inmiddels
heeft voor deze functie Ed Gosen zich aangemeld als kandidaat, een initiatief, dat het bestuur heel graag
ondersteunt. Angela van den Berg en Jan de Jong hebben zich beiden wel herkiesbaar gesteld.
Voor al deze bestuurs functies geldt, dat eventuele tegenkandidaten tot uiterlijk 23 oktober 2021 20.00 uur, via
email kunnen worden opgegeven bij het secretariaat van de vereniging.(secretary@dphc.nl).

11. Rondvraag
12. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
In verband met de Corona-maatregelen is een Gezondheidsverklaring, zoals bij de shows gebruikelijk, verplicht.
Eventuele andere verplichtingen zullen in de week voor de vergadering via de media worden medegedeeld.
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