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UITNODIGING 

Algemene Leden Vergadering OZ&PC 9 mei 2022 

De ALV is een vergadering waarin het bestuur aan de leden uitlegt hoe de vereniging er op 

verschillende gebieden voor staat. Hierbij kun je denken aan de financiën en de plannen van de 

vereniging voor de toekomst. Tevens is het een moment waarop leden elkaar buiten de trainingen 

om zien en hun vragen en zorgen richting bestuur kenbaar kunnen maken (bij voorkeur via mail i.v.m. 

voorbereidingen hierop). 

 

Het bestuur van OZ&PC nodigt alle leden, ouders/verzorgers van leden en leden die vrijwilliger zijn 

uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING  op maandag 09-05-2022 in het sportcafé van 

Vondersweijde. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.40 uur met koffie of thee. 

 

Mocht u de ALV online willen bijwonen dan kunt u een mail sturen naar de secretaris van de 

vereniging. U krijgt dan een link toegestuurd. 

 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter 

 

2. Notulen 21-11-2021 

o De conceptnotulen zijn te vinden op onze website onder ALV 

 

3. Financiën 

o Toelichting op het resultaat kalenderjaar 2021 

o Kascontrole 2021 door kascontrolecommissie 

o Verkiezing kascontrolecommissie voor resultaat 2022 

 
4. Bestuursverkiezing 

o Marijke Brandhorst stopt als voorzitter van de basisafdeling. Zij stelt zich niet 

herkiesbaar. Heb je interesse in deze taak dan kun je contact opnemen met 

voorzitter Rob Reinders  

o Jolanda Comello stopt als secretaris van de vereniging. Zij stelt zich niet herkiesbaar. 

Lijkt het je leuk om inhoud te geven aan deze taak, dan kun je voor informatie en/of 

aanmelden contact opnemen met voorzitter Rob Reinders. 

o Rob Reinders is bereikbaar via mail: voorzitter@ozpc-oldenzaal.nl of tel: 0630470099 

 

5. Afscheid nemen van Marijke en Jolanda 
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6. De uitslag van de enquête  

o Wat gaat goed, wat kan beter en wat behoeft op korte dan wel lange termijn 

aandacht en/of een plan van aanpak. 

 

7. Rondvraag 

o Heb je vragen of zorgen rond de club? Dan deze graag vooraf mailen aan het 

bestuur: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl  

 

8. Sluiting met een borrel in het sportcafé  

 
 

Een vriendelijke groet, 

Het Bestuur 
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