
 
 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering 
 

Datum: 23-03-2022 

Locatie: Sint Anthoniusgilde, Mulakkers 5674 TV Nuenen 

Uitgenodigd: Alle leden van H.S.V. ‘t Pluimke 

 

1. Opening vergadering door voorzitter  

Onze voorzitter Ad Warmoeskerken opent de vergadering en heet iedereen welkom 

 

2. Goedkeuring notulen 

De notulen van de  ALV in 2021 worden ter goedkeuring aangeboden 

 

3. Vaststellen agenda  

Eventuele aanvullen agendapunten voor agendapunt 14 worden benoemd 

 

4. Samenstelling bestuur  

Het voorstel aan de A.L.V. is als volgt: 
Ivo Lenting wordt lid van de het bestuur in de  rol van secretaris en Danny blijft aan als bestuurslid. 
 

5. Samenstelling commissies 

2 voorstellen omtrent de commissies: 

1) Kevin van de Wetering neemt deel aan de karper commissie 

2) Michael van de Vegte stop met de karper commissie en gaat Ton Meulendijks ondersteunen 
bij de Beheer commissie 

 

6. Invalide vergunning 

De vereniging hanteert een speciaal tarief voor Invalide leden tevens zorgen we dat de vijver goed 
bereikbaar blijft voor deze leden. De afgelopen jaren is er geen gebruik gemaakt van dit speciale 
tarief. We lopen er als bestuur tegen aan, dat we geen dokters zijn en moeilijk invaliditeit kunnen 
beoordelen. Daarom onderstaand voorstel: 

 

Invalide vergunningen schaffen we af, maar we houden de vijver natuurlijk goed bereikbaar voor 
eventuele invalide leden.  

 

7. Mededelingen vanuit het bestuur 

Het bestuur deelt enkele mededelingen 

 

8. Financieel verslag  
De penning meester ligt het financieel jaarverslag van 2021 toe en geeft inzicht in de begroting voor 
2022 

 

  



 
 

 

9. Kascontrolecommissie  

De kascontrolecommissie ligt de controle van jaar 2021 toe.  
Voorstel 1: voor de A.L.V. : goedkeuring voor het financieel jaarverslag 2021 en controle 
kascommissie 

Voorstel 2: vaststellen kascontrolecommissie 2022 

 

10. Pauze  

Korte onderbreking van 10 minuten 

 

11. Jubileumjaar 

Korte toelichting vanuit de feestcommissie op het jubileum jaar.  

 

12. Toelichting commissie activiteiten 

De commissies geven toelichting op hun uitgevoerde activiteiten in 2021 en de geplande in 2022 

Aan het woord komen de witvis-, karper & beheer commissie. 

 

13. Ingezonden stukken & aanvullende agenda punten 

Eventuele ingezonden stukken of aanvullende agenda punten uit agendapunt 2 komen hier aan de 
orde. 

 

14. Rondvraag  

Ruimte voor vragen aan het bestuur of de A.L.V. 

 
15. Sluiting  
Afsluiting van de vergadering 


