
Nieuwsbrief IWSVN augustus 2020 
 

Kampioenschapsclubmatch 2020 - 6 september te Assen 

Nog 2 weken en dan zullen we daadwerkelijk onze KCM hebben. We hebben al een mooi 
aantal inschrijvingen maar als er nog iemand is die nog vergeten is zich op te geven dan kan 
dat nog t/m 25 augustus aanstaande. 
Het inschrijfformulier is te vinden op: https://www.iwsvn.nl/clubshow-2020/ 

De bevestigingen worden eind volgende week verstuurd en bij die bevestiging zal ook de 
nodige informatie zitten waar we allemaal rekening mee moeten houden in deze Corona tijd. 
Lees deze informatie goed en mocht u daarover vragen hebben dan kunt u die natuurlijk aan 
ons stellen: kcm@iwsvn.nl of bellen 06-24651644 (Michael Roeterdink) 

 

Algemene ledenvergadering – 6 september 2020 

Na afloop van de clubshow zal de ALV plaatsvinden. Aan de leden die zich niet hebben 
opgegeven voor de clubmatch maar die wel op de ALV willen komen het verzoek om zich aan 
te melden bij voorzitter@iwsvn.nl, een en ander in verband met de Corona maatregelen. 
 
De agenda voor de ALV heeft in de nieuwsbrief van februari gestaan maar omdat dat al weer 
even geleden is hij verderop in de nieuwsbrief afgedrukt. 

 

Tijdschema kampioenschapsclubmatch/ALV 

 Activiteit 

10.30 uur  Kampioenschapsclubmatch 
 

13.30 uur Gezamenlijke lunch (we bestellen pizza) 
 

14.30 uur ALV 
 

15.30 uur Wandeling te Gieten (voor de liefhebbers) 
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Agenda Algemene ledenvergadering IWSVN 

d.d. 6 september 2020 om 14.30 uur 

KC Assen 
Dijkveldpad 1, Assen  
 
1) Opening en mededelingen  

2) Inkomende en uitgaande post  

3) Notulen vorige vergadering d.d. 17-03-2019 te Hoog Soeren  

4) Jaarverslag 2019 van de secretaris  

5) Jaarverslag 2019 van de penningmeester  

• financieel overzicht 2019  

• verslag kascommissie  

• begroting 2020  

• vaststellen contributie 2021  

6) Benoeming Kascommissie 2020  

7) Gezondheid van de IWS  

8) Verkiezing bestuursleden:  
 
Aftredend en herkiesbaar – Nettie Zindel  
Aftredend en niet herkiesbaar: Willem ter Horst. Het bestuur heeft in Wilma van der Meer Koopman 
een vervanger gevonden. 
Tegenkandidaten dienen zich 1 week voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat  
(secretaris@iwsvn.nl) te hebben aangemeld met bijvoeging van een lijst met het vereiste aantal leden 
die de kandidaat ondersteunen. (statuten artikel 20).  

9) Uitreiking wissel trofeeën  

• Merlin beker Seizoen 2019  

• Mulligan Memorial Trofee, Seizoen 2018-2019  

• Mr Sheen Challenge Jaar 2019 

10) Rondvraag  

11) Sluiting  

 


