
Agenda  Algemene Ledenvergadering Etap Club 

Datum  donderdag 25 maart 2021, vanaf 20:00 uur 

Loca.e  Via Teams (digitaal) 

1. Opening 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Vaststellen van het verslag van de ALV 2019 

  Hierbij wordt het document “2019- ALV - notulen – concept” behandeld 

4. Jaarverslag 2020 

  Hierbij wordt het document “Jaarverslag 2020” behandeld 

5.  Verslag van de Kascommissie 

  Hierbij wordt het document “Verslag controle kascommissie 18 nov 2020” behandeld 

6.  Mondelinge toelichUng door de Kascommissie 

7.  Mondelinge toelichUng en vaststellen van de Jaarrekening 2020 

Hierbij wordt het document “2020 BOEKJAAR OVERZICHT ledenvergadering” 
behandeld. 

8.  Mondelinge toelichUng op de begroUng en vaststellen begroUng 2021 

Hierbij wordt het document “2020 BOEKJAAR OVERZICHT ledenvergadering” 
behandeld. 

9.  Bestuurssamenstelling 2021 

Yvonne Kok is a\redend als Penningmeester. 
Cees Crul is a\redend als Vice Voorzi_er. 

Het bestuur is erg verheugd dat voor zowel de funcUe van voorzi_er, als die van vice 
voorzi_er zich kandidaten hebben gemeld (Jos van Winkel en Wiebe Raap). 

De funcUe van penningmeester is vacant, hiervoor hee\ zich nog geen kandidaat 
gemeld. Erik Hardonk is bereid om in het jaar 2021 deze funcUe nog op te pakken, ten 
behoeve van de conUnuïteit. 

Hans Kooistra is bereid om de funcUe van secretaris op zich te nemen, waarbij hij 
voor de ledenadministraUe ondersteund wordt door Peter van Leening. 
Paul Bruining is bereid de funcUe van webmaster te blijven vervullen. 
Marcel Kok stopt in zijn rol als redacteur, er is helaas nog geen opvolger. 



Hiermee stelt het bestuur de volgende samenstelling voor: 
Voorzi_er   Jos van Winkel 
Vice voorzi_er   Wiebe Raap 
Secretaris   Hans Kooistra 
Penningmeester  Erik Hardonk 
LedenadministraUe  Peter van Leening 
Webmaster   Paul Bruining 
Coördinator Evenementen Cees Crul 

10.  Benoeming Kascommissie 2020 

In 2020 bestond de kascommissie uit: 
Voorzi_er Elly Huisman 
Lid  Hans Jager 
Reserve lid Hans Mulders 

Voor 2021 zal Elly Huisman terugtreden. De nieuwe samenstelling van de 
Kascommissie wordt dan: 
Voorzi_er Hans Jager 
Lid  Hans Mulders 
Reserve lid vacature 

Verzoek aan de leden om zich aan te melden als reserve lid van de kascommissie. 

12.  Rondvraag 

13.  SluiUng


