Aan de verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost Nederland.
Beste sportvrienden en vriendinnen,
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de algemene jaarvergadering op vrijdagavond 6
maart 2020 in zaal Hofsteenge te Grolloo, aanvang 20:00 uur.
Agenda
1. Opening en voorwoord
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen, zie bijlage
De afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een door de
vereniging ondertekende machtigingsbrief.
3. Notulen van de Algemene vergadering 25 oktober 2019, zie bijlage
4. Ingekomen stukken/mededelingen, o.a.
• Contracten vervoerders
• Convoyeursdag
• Handhaving 8 inkorvende leden
4a. NPO ledenvergadering 14 maart (is een later ingevoegd agendapunt)
• Bijpraten over problematiek binnen de NPO
• Er zijn twee NPO bestuursvoorstellen die we willen voorleggen:
1. Het Hitteprotocol, zie bijlage
2. Een Olympiade; ja of nee (is op 14 maart een agendapunt zonder bijlage)
5. Bestuursverkiezing
Adri van der Linden en Aart Bakker zijn aftredend en stellen zich niet opnieuw verrkiesbaar.
Teun Speelman heeft eerder al aangegeven te willen stoppen als penningmeester. We
hebben daarmee drie vacatures te vervullen.
• Gurbe van der Schaaf is aftredend en herkiesbaar.
• Voor de functie van penningmeester heeft Frans Weggers zich kandidaat gesteld.
• Gerald Ensing en Klaas Talen worden als kandidaten voorgedragen door het bestuur
voor de vacatures van de functies van Aart Bakker en Adri van der Linden.

Het is mogelijk om als vereniging tegenkandidaten voor te dragen. Die kunnen uiterlijk 5
maart doorgegeven worden via bestuur@npoafdeling10.nl
Het rooster van aftreden is als volgt:
2020 Adri van der Linden (bestuurslid), Aart Bakker (2e penningmeester), Teun Speelman (penningmeester),
Gurbe van der Schaaf (secretaris)
2021 Pieter Gast (2e secretaris), Marcel Jager (vicevoorzitter),
2022 René Dalmolen (voorzitter), Edwin Schuiling (bestuurslid), Hendri Zwiep (bestuurslid)

6. Benoeming reserve kiesman NPO
Aart Bakker was reserve kiesman. Het bestuur stelt voor om Marcel Jager te benoemen.
7. Jaarverslag 2019, zie bijlage
8. Financieel Jaarverslag 2019, het zit nu in de afrondende fase en wordt nagestuurd
Heeft u een of meer vragen en/of reacties t.a.v. het financieel verslag, dan kunt u deze tot 1
maart 2020 richten aan de penningmeester (bestuur@npoafdeling10.nl)
9. Verslag kascommissie m.b.t. het Financieel Verslag
10. Decharge bestuur
11. Begroting 2020, zie Financieel Jaarverslag
Heeft u een of meer vragen en/of reacties m.b.t. de begroting, dan kunt u deze tot 1 maart
2020 richten aan de penningmeester (bestuur@npoafdeling10.nl)
12. Vliegprogramma, toelichting ter vergadering, zie bijlage
13. Nationale inkorfcentra, zie bijlage
14. Bestuursvoorstellen, zie bijlage
15. Commissie Samen; informatie ter vergadering
16. Verenigingsvoorstellen, zie bijlage
17. Sluiting
Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland

