AGENDA
Algemene ledenvergadering HVN 2018
datum
locatie

21 april 2018
Haarlem

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 2017
Het verslag is vanaf ongeveer 9 april te lezen op en/of te downloaden vanaf het ledengedeelte
van onze website (www.hemochromatose.nl). Het wachtwoord voor toegang tot het
ledengedeelte is: ijzersterk

4. Jaarverslag 2017
Het bestuur geeft een toelichting op het jaarverslag 2017 (het jaarverslag ligt voorafgaand aan
de ALV ter inzage).
Het jaarverslag 2017 is vanaf ongeveer 9 april te lezen op en/of te downloaden vanaf het
ledengedeelte van onze website (www.hemochromatose.nl). Het wachtwoord voor toegang tot
het ledengedeelte is: ijzersterk
Voorstel
De ALV keurt het jaarverslag 2017 goed.

5. Verslag financiële controlecommissie
a.
b.

De financiële controlecommissie doet verslag over haar bevindingen ten aanzien van het
door het bestuur gevoerde beheer.
Kandidaatstelling en benoeming financiële controlecommissie 2017

6. Jaarrekening 2017
Het bestuur geeft een toelichting op de jaarrekening 2017 (de jaarrekening ligt voorafgaand
aan de ALV ter inzage).
De jaarrekening 2017 is vanaf ongeveer 9 april te lezen op en/of te downloaden vanaf het
ledengedeelte van onze website (www.hemochromatose.nl). Het wachtwoord voor toegang tot
het ledengedeelte is: ijzersterk
Voorstel
De ALV keurt de jaarrekening 2017 goed en verleent het bestuur decharge voor het financiële
beheer over 2017.

7. Begroting 2018
Het bestuur geeft een toelichting op de begroting 2018.
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De begroting 2018 is vanaf ongeveer 9 april te lezen op en/of te downloaden vanaf het
ledengedeelte van onze website (www.hemochromatose.nl). Het wachtwoord voor toegang tot het
ledengedeelte is: ijzersterk
Voorstel
De ALV stelt de begroting 2018 vast.

8. Contributie
De contributie is sinds 2013 vastgesteld op € 25,00 per kalenderjaar.
Voorstel
Het bestuur stelt voor de contributie niet te wijzigen.

9. Bestuursverkiezing
De heer Anton Visser heeft te kennen gegeven zijn functie als bestuurslid te willen
neerleggen. Op dit moment is er nog geen vervanging voor hem beschikbaar.
Het bestuur heeft in overeenstemming met de statuten een rooster van aftreden opgesteld.
Volgens dit rooster zijn de voorzitter Henk Jacobs en bestuurslid Menno van der Waart statutair
aftredend. Zij stellen zich beiden herkiesbaar.
Voorstel
a. Het bestuur stelt de ALV voor Henk Jacobs te herbenoemen als voorzitter van het bestuur.
b. Het bestuur stelt de ALV voor Menno van der Waart te herbenoemen als bestuurslid.
In overeenstemming met artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement kunnen leden zich ook
kandidaat stellen, waarbij aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

kandidaatstelling moet door tenminste 10 stemgerechtigde leden plaatsvinden

een vermelding van de functie waarop de kandidaatstelling betrekking heeft

de kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat dat hij,
gekozen zijnde, bereid is de desbetreffende functie te aanvaarden
Een eventuele kandidaatstelling moet voor aanvang van de ALV bij het bestuur zijn ingediend,
waarbij voldaan wordt aan het gestelde in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement.

11. Vooruitblik naar 2018
Het bestuur informeert de ALV over de voorgenomen werkzaamheden voor 2018.

12. Rondvraag
13. Sluiting
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