voorlopige agenda ALV 2019 Club27
locatie: Marissa Dirkzwager, Tundradal 4, 3124 NG Schiedam
aanwezig zullen zijn: huidig bestuur en kandidaat penningmeester; leden die
aanwezig willen zijn dienen zich uiterlijk 1 week voor de datum aan te melden bij
Marissa (penningmeester@burmezen.info). Ook vrienden en abonnees mogen
aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht.
dag en tijdstip: op zaterdag 9 maart 2019. De ALV wordt in principe bij voorkeur
gehouden 14-17 uur, maar wegens fysieke conditie van de secretaris wordt mogelijk
last minute verschoven naar 19-22 uur; wie zich aanmeldt, wordt uiteraard
geïnformeerd.

agendapunten:
1. Opening
2. Mededeling en ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen ALV 2018, zoals gepubliceerd in Club27-Magazine voorjaar 2018*:
5. Jaarverslagen 2018
a. Verslag penningmeester over 2018*
b. Verslag kascommissie*
c. Verslag secretaris*
d. Verslag ledenadministratie*
e. Verslag kittenbemiddeling, dekkaters en herplaatsing*
f. Verslag Club27-Magazine*
6. Vaststelling kascommissie (in principe dezelfde als vorig jaar)
7. Begroting 2019*
a. Voorstel verhoging verzendkosten buitenland
b. Reservering volgende Lustrum (40 jaar over 2 jaar!)
8. Bestuursverkiezing: dit jaar treedt af volgens het schema: de penningmeester;
nieuwe kandidaat: Diana Fischer (aanwezig ter vergadering); voorstel bestuur
is dat Marissa Dirkzwager (beschikbaar) voorzitter (a.i.) wordt
9. Inventarisatie rasclubactiviteiten
a. Ledenadministratie
b. Website
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c. Bemiddeling
i. Evaluatie Herziening Club27-reglement bemiddeling
(formulering) sinds ong. een half jaar*
d. Redactie Club27-Magazine
i. Knelpunt: structureel dreigt er wat te weinig kopij en
fotomateriaal te ontstaan; korte brainstorming
e. Facebookgroep
i. Voorlopige beheerder: secretaris; er is nog geen opvolger
f. Overige activiteiten
i. Evaluatie Special
ii. Verkoop: staatje maken van alle prijzen voor blad en site
10. Speciale activiteiten 2019
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Toelichting secretaris: de inhoud van de ALV is deels – zowel vooraf als achteraf –
vervat in bijlagen, die altijd bij de secretaris in digitale vorm verkrijgbaar zijn.
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