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Agenda 
Algemene Ledenvergadering 2016 

 
 
Aan: Alle leden van de Vlaardingse Reddingsbrigade 
 
Datum: Donderdag 09 juni 2016 
Locatie: Verenigingsruimte (zwembad De Kulk) Vlaardingen 
Aanvang: 19:30 uur 
 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen met betrekking tot de ALV 

 Telefoons en piepers stil of uit 
3. Gastspreker Jeroen Lemans met een presentatie over de verenigingsruimte 
4. Ingekomen stukken met betrekking tot de ALV 
5. Notulen ALV 2015 
6. Notulen BALV 2015 
7. Verslagen commissies 
8. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 (via powerpoint) 
9. Verslag kascommissie en goedkeuring kascontrole 2015 
10. Decharge verlenen aan het bestuur, met dank aan de penningmeester 
11. Benoeming kascommissie 
12. Pauze (eventueel door de voorzitter te verplaatsen naar een ander momoment) 
13. Bestuursverkiezing v.w.b. wijzigingen in het bestuur 
14. Uitreiking Dr. Fransen Trofee 
15. Aanpassen statuten na BALV 2015 
16. Voortgang nieuwe loods VRB boten 
17. Vrijwilligers en vrijwilligersvergoeding 
18. Rondvraag met betrekking tot de ALV 
19. Sluiting 

 
 
Bijlage(n): A. Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 mei 2015 
 B. Notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 10 september 2015 
 C. Overzicht voor de bestuursverkiezing 
 
 
 
 
Reglement algemene ledenvergadering: 
 

1. Bij binnenkomst dient u uw aanwezigheid kenbaar te maken door de presentielijst te tekenen en wordt gecontroleerd of u 
stemrecht heeft. U heeft stemrecht als u: 

a. lid bent van de Vlaardingse Reddingsbrigade, en 
b. op één januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt of in het lopende verenigingsjaar 

zal bereiken, en 
c. als lid van de Vlaardingse Reddingsbrigade niet bent geschorst, en 
d. 15 dagen voor de aanvang van de algemene vergadering geen contributieachterstand heeft, en 
e. de presentielist heeft getekend. 

2. Tijdens de algemene vergadering mogen alleen vragen worden gesteld als deze over zaken gaan die op de agenda staan. 
Andere vragen en opmerkingen dienen één week van te voren schriftelijk bij de secretaris van de Vlaardingse 
Reddingsbrigade te zijn ingediend. Deze worden dan als ingekomen stukken behandeld. 

3. Volmachten tot het uitbrengen van stemmingen worden niet geaccepteerd. 
4. Voor en tijdens de algemene vergadering wordt er in en rond de verenigingsruimte geen alcoholische drank geschonken of 

gedronken. 
 


