
Agenda ledenvergadering s.v. TEC, d.d. 23 maart 2018 

 

1. Opening & vaststellen agenda 

 

2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 7-4-

2017 

 

3. Jaarverslag 2016/20167 

 

4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2016/2017 

 

5. Verslag van de kascommissie 

 

6. Benoeming leden financiële commissie 

 Osman Kabalay  laatste termijn, nieuw commissielid benoemen 

 Edo van Tricht  gaat naar zijn 2de termijn, opnieuw benoemen 

 3de commissielid benoemen 

 Reserve lid benoemen 

 

7. Bestuur (aftreden en benoemingen) 

 Interim voorzitter (vacature Pieter): de heer Martin van Zon, aftredend ALV 2018 

(nieuwe vacature) 

 

 Secretaris: mevrouw Irina den Hartog, aftredend ALV 2018 (nieuwe vacature) 

 

 Algemeen bestuurslid / communicatie: Suzan Arbouw (nieuwe vacature PR & 

communicatie) 

  

 Vicevoorzitter (vacature Laffeber): de heer Wim van Eldik, aftredend 2018 (2de 

termijn, herbenoeming) 

 

 Voorzitter technische commissie: de heer Wim de Bie, aftredend 2018 (2de termijn, 

herbenoeming) 

 

 Nieuwe vacature – algemene zaken 

 

8. Rondvraag 

 

9. Afsluiting 

 

  



Toelichting bij agendapunt 5 

Gelet op artikel 3: 

3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie 

leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

 

b. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster 

af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. 

 

c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de 

algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

 

Toelichting bij agendapunt 9 

Gelet op artikel 12: 

3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van twee jaar en treedt af volgens een door het 

bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een 

tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

Kandidaten dienen uiterlijk 19 maart 2018 (20.00 uur) te zijn gesteld. De openstaande vacatures zijn 

bijgevoegd in de bijlage of terug te lezen op onze website. De kandidaatstelling kan worden 

ingezonden aan: irinadenhartog@hotmail.com 


