Nieuwsbrief IWSVN Algemene Leden Vergadering
De ALV zal worden gehouden in het paviljoen ’de Jutter’
van het Erkemederstrand:
Recreatiegebied ERKEMEDERSTRAND
Erkemederweg 79
11.00 uur verzamelen
3896 LB ZEEWOLDE
11.30 -12.30 uur vergadering
Flevoland
12.30 -13.15 uur lunch
http://www.erkemederstrand.nl
13.15 uur wandeling

januari 2010

Vanaf de A28 (Amersfoort-Zwolle)
Afslag nr. 9: Nijkerk / Zeewolde
N 301 richting Zeewolde
Over de brug 1e weg rechts
borden ERKEMEDERSTRAND volgen.
Amsterdam - Almere A6
Afslag nr. 5: Zeewolde
N 27 richting Zeewolde - gaat over in N
305
Richting Nijkerk - N 301
Vóór de brug rechts
borden ERKEMEDERSTRAND volgen.

Graag vóór 6 februari aan het secretariaat doorgeven dat je komt en met hoeveel. Dit i.v.m. de
reservering voor de lunch (ad. € 7,50) (secretariaat@iwsvn.nl of 0575-492829)

Kampioenschapsclubmatch 2011/2012
We hebben de vorige clubmatch net achter de rug en de voorbereidingen voor de volgende zijn al
begonnen. Op de komende ALV zal daarvoor de gebruikelijke keurmeester keuze gaan plaatsvinden. Je
mag namen van gewenste keurmeesters doorsturen aan kcm@iwsvn.nl. Op de vergadering zelf kunnen
ook nog namen worden ingeleverd. Tevens zal op de ALV gevraagd worden naar leden die zich willen
inzetten in de KCM commissie.

Contributie 2010
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de contributiebrief. Wilt u het de penningmeester zo
gemakkelijk mogelijk maken door tijdig te betalen?

Lidmaatschapspas
Vanaf dit jaar heeft de Raad van Beheer een verplichting aan ons opgelegd om de leden die IWS
fokken te voorzien van een lidmaatschapspas zodat zij kunnen aantonen dat ze lid zijn van de
rasvereniging en daardoor in aanmerking komen voor een korting op de prijs van de nestaangifte.
Naar de, bij de vereniging, bekende IWS fokkers die hun contributie betaald hebben, zal het pasje
opgestuurd worden. Mocht de betaling vóór de Algemene Leden Vergadering binnen zijn dan zal
daar het pasje worden overhandigd.

Foto’s
De oproep in het laatste peil om foto’s in te sturen heeft
helaas een mager resultaat opgeleverd. We hebben een
selectie foto’s opgestuurd en deze kunt u op de site van de Raad van Beheer terugvinden.
Z.O.Z.

Agenda
Algemene Leden Vergadering IWSVN
d.d. 14 februari 2010

1)

Opening en mededelingen

2)

Inkomende en uitgaande post

3)

Notulen vorige vergadering d.d. 15 februari 2009 te Soest
(Gepubliceerd in IWP april 2009)

4)

Jaarverslag 2009 van de secretaris

5)

Jaarverslag 2009 van de penningmeester
o
financieel overzicht 2009
o
verslag kascommissie.
o
begroting 2010
o
vaststellen contributie 2011

6)

Benoeming kascommissie 2010

7)

Uitbreiding bestuur / verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Annemarie Bouwman.
Aftredend en niet herkiesbaar: Mary Knoppert.
Het bestuur stelt voor Annemarie Bouwman te herkiezen en voorts Esther Booker en Ludy
Helling te kiezen om het bestuur uit te breiden en de ontstane vacature op te vullen.
Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 1 week voor de Alg. Ledenvergadering bij het secretariaat
(Mw. Huijsman, secretaris@iwsvn.nl) te hebben aangemeld met bijvoeging van een lijst met het vereiste
aantal leden die de kandidaat ondersteunen. (Statuten artikel 20).

8)

Gezondheidsbeleid

9)

Kampioenschapsclubmatch
o
Uitreiken van de twee prijzen van de afgelopen KCM beschikbaar gesteld en
gemaakt door Annemarie Bouwman
o
KCM commissie samenstellen
o
Keuze keurmeester

10)

Uitreiking wisseltrofeeën
o
Merlin beker
o
Mulligan Memorial Trofee
o
Mr Sheen Challenge

11)

Rondvraag

12)

Sluiting

