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Hout-Blerickse SportVereniging 

 
     

  Aan alle leden van H.B.S.V. Hout-Blerick,  3 april 2021 

     
Beste H.B.S.V.-er, 

 

Hierbij nodigt het algemeen bestuur je uit voor het bijwonen van de 88e Algemene 
Ledenvergadering. Deze vergadering houden wij op vrijdag 23 April 2021 online, start is 

om 19:30.  

In verband met de maatregelen voor Covid-19 vragen wij aan alle leden die willen 
deelnemen zich vooraf te registreren per email. Dit kan op het volgende email 

adres: secretariaat@hbsv.nl onder vermelding van naam, adres en 

geboortedatum. Dit dient voor 16-04-2021 te gebeuren. Daarna ontvangt men een 
digitale uitnodiging om deel te nemen aan de ALV.  

 

AGENDA 

 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 November 2019 * 

3. Jaarverslag over het seizoen 2019 – 2020 * 
4. Jaarverslag penningmeester over het seizoen 2019 – 2020 

5. Begroting voor het seizoen 2020 – 2021 

6. Verslag van de kascommissie 
7. Benoeming kascommissie voor het seizoen 2020 – 2021 

8. Contributievoorstel* 

9. Aftredende bestuursleden 
Aftredend:  

 Algemeen Secretaris – Frank den Ouden; 

 Voorzitter PR commissie – Paul Nelissen; 
10. Bestuursverkiezing 

Het algemeen bestuur stelt de volgende kandidaten voor om de onderstaande 

functies te vervullen: 

 Algemeen Secretaris – Niels Vervoort; 
 Voorzitter PR Commissie –Jordy Goertz; 

Door de leden kunnen tot 72 uur (in verband met de corona spoedwet) voor 

aanvang van de vergadering kandidaten worden ingediend bij de algemeen 
voorzitter. Deze schriftelijke kandidaatstellingen moeten zijn voorzien van de 

handtekeningen van tenminste drie andere leden. 

11. Beleidsplan 2015-2020 
12. Afdelingen & Commissies 

13. Huldiging jubilarissen, worden wel vernoemd maar gehuldigd bij de eerste volgende 

“live” ALV.   
14. Mededelingen 

15. Rondvraag, vragen dienen schriftelijk/elektronisch 72 uur voor aanvang van de 

vergadering ingediend te worden (in verband met de corona spoedwet). Deze vragen 

dienen dus uiterlijk voor 20 april 20.30 ontvangen zijn per email op: 
secretariaat@hbsv.nl , specifieke vragen over de begroting en resultaten kunnen kort 

gesteld worden tijdens de vergadering.   

16. Sluiting 
 

Frank den Ouden, 

algemeen secretaris HBSV 
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