
 

      Agenda ALV 11 mei 2011 
 

Datum:  11 mei 2011 
Plaats:       Luitenant Kolonel Tonnet Kazerne ´t Harde 

Locatie: Albatros (KEK gebouw) 
Aanvang:   15:00 uur (ontvangst vanaf 14:30) 
Einde:  16:30 
 

Lezen, meenemen en bespreken: Notulen ALV 11 mei 2010 
 

1. Welkom en opening 
De voorzitter Rob Hoogervorst heet iedereen welkom en geeft korte toelichting op de agenda 

 

2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen 
 

3. Voorstellen van leden en ingekomen stukken 
 

4. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 
Het verslag van de vorige ledenvergadering, de 9e ALV V&VN MV&V van 11 mei 2010 is op te vragen via de 
secretaris secretaris.venvnmvv@gmail.com 

 

5. Financieel verslag 

• De financieel beheerder doet verslag van het afgelopen financiële jaar 

• Gelegenheid tot het stellen van vragen 
 

6. Jaarverslag 

• De voorzitter zal een schets geven van het afgelopen verenigingsjaar 

• De voorzitters van de commissies geven een kort verslag van de activiteiten van hun commissie 
 

7. Decharge 
Na goedkeuring van het jaarverslag, wordt de vergadering verzocht het bestuur te dechargeren voor het in 
het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer. 

 

8. Pauze 
 

9. Activiteiten en plannen voor het komende verenigingsjaar 
De voorzitter schets namens het bestuur de plannen voor het komende verenigingsjaar. De leden krijgen 
hierna de gelegenheid om op deze plannen te reageren. 

 

10. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden 

• De bestuursleden Peter van Gastel, Marcel van Hemert en treden af. 
 

• Binnen het bestuur zijn er 3 vacatures ontstaan. Het bestuur heeft gekeken naar een geschikte 
kandidaten en vervolgens Christa de Bruin (CZSK) gepolst. Zij zijn in onze ogen zeer geschikt en 
gemotiveerd voor een bestuursfunctie. Gelukkig hebben zij positief gereageerd op ons verzoek. Als er 
kandidaten zijn namens de leden dan kunt u dit, zoals beschreven in het afdelingsreglement V&VN 
MV&V, schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur. 

• De kandidaat bestuursleden stellen zichzelf voor.  

• Daarna zal tot stemming worden overgegaan. 

• Voorzitter Rob Hoogervorst zal stoppen met het voorzitterschap, wel zal hij aanblijven als lid van het 
bestuur. De afdeling schuift Rick Ravensburg naar voren om de taak als voorzitter op zich te nemen. 

 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
 

Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen wij u gaarne door naar onze website www.militaireverpleegkunde-venvn.nl.  


