Notulen buitengewone Algemene Leden Vergadering
Datum: 21 maart 2018
Aanwezig:
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volgens presentielijst d.d. 21 maart 2018

Opening
20.10u de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft
aan dat de secretaris Niels Hultzer gevraagd heeft de notulen te verzorgen en hij
bedankt Niels daarvoor.
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Ingekomen stukken
Afmelding ontvangen van de volgende personen:
Jairo Hondema
Mo Aithassou
Ron Beekenkamp
Michel Kerkheide
Rik Veenstra
Stemmachtigingen gegeven door:
Jairo Hondema
Mo Aithassou
Michel Kerkheide
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Notulen algemene ledenvergadering 8 november 2017
De notulen zijn zonder opmerkingen vastgesteld

4

Bestuursverkiezing secretaris
Jos Hilhorst treedt af als secretaris.
De voorzitter bedankt Jos namens het gehele bestuur hartelijk voor zijn inzet in de jaren
die hij zich heeft ingezet voor de vereniging.
Er heeft zich tot op heden geen kandidaat gemeld. De voorzitter doet een oproep om
kandidaten zich te melden bij het bestuur via secretaris@vvuno.nl.
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Bestuursverkiezing voorzitter

1

Hans van der Meij heeft sinds 8 november 2017 de functie van voorzitter ad interim
vervuld.
Roel de Groot heeft zichzelf kandidaat gesteld en stelt zichzelf voor.
Alle aanwezige leden gaan over tot stemming.
Volgens de statuten dient de stemming schriftelijk plaats te vinden.
Alle aanwezige leden gaan akkoord met het stemmen door middel van het opsteken van
handen.
Roel de Groot is unaniem gekozen als voorzitter.
Hierbij is Roel de Groot officieel benoemd voor een periode van 3 jaar.
Roel de Groot spreekt zijn dank uit aan Hans van der Meij voor zijn inzet als voorzitter.
Jos Hilhorst richt een dankwoord aan Han van der Meij. Er wordt teruggeblikt op hoe
het begon en hoe het in de periode erna verlopen is.
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Mededelingen
Han Maas zal per 15 april 2018 zijn werkzaamheden als penningmeester neerleggen.
Haan geeft aan de werkzaamheden voor het bestuurswerk en bijhouden van de
boekhouding te veel tijd kost.
Suzanne Vink heeft zich bij het bestuur kandidaat gesteld als penningmeester.
Suzanne Vink stelt zich kort voor.
Tegenkandidaten voor de functie van penningmeester kunnen zich tot 15 april melden
bij het bestuur via secretaris@vvuno.nl
Bij de volgende algemene ledenvergadering zal de bestuursverkiezing penningmeester
plaatsvinden.
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Rondvraag
-
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Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit 20.30u de vergadering
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