Uitnodiging voor de 39e Algemene Ledenvergadering
Datum
Plaats
Aanvang

: maandag 4 april 2022
: Dorpshuis “ De Weeme” te Lekkum
: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen 38e ALV van 11 oktober 2021. Bijlage 1.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Jaarverslag bestuur. Bijlage 2.
6. Jaarverslag penningmeester. Bijlage 2.
7. Verslag kascommissie.
8. Begroting Wsv FLAL 2022. Bijlage 2
9. Benoeming kascontrole commissie: Minne Bron, nieuw lid Jannie Kleefsman, reserve……
10. Vaststellen contributie en inschrijfgelden:
a. FLAL-lidmaatschapscontributie en -donateursbijdrage 2023. Deze blijven gelijk.
b. De KWbN contributie wordt doorberekend. Verandering van dit bedrag wordt in het FLAL
mededelingenblad en op de website onder FLAL mededelingen vermeld.
c. Inschrijfgelden:
Voorstel FLAL-leden en donateurs € 5,- , KWbN-leden € 6,- en niet-leden € 7,- dit is
inclusief een consumptiebon voor koffie/thee in de startgelegenheid.
11. FLAL 50 jaar.
Voorstel: het bestuur wordt gemandateerd om de jubileumcommissie, voor het maken van
een jubileumboek, op basis van een begroting een bedrag van € 17.000,- uit de reserves
beschikbaar te stellen.
12. Pauze.
13. Statutenwijziging om te voldoen aan de WBTR. Bijlage 3.
Voorstel: De voorgestelde wijzigingen goed te keuren en het bestuur opdracht te geven de
statutenwijziging met een notaris te regelen.
14. Huldiging van de jubilarissen
15. Verkiezing bestuursleden
Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor Roelof Legendal te benoemen, Broer Adema
aftredend en stelt zich herverkiesbaar.
16. Rondvraag
17. Datum volgende ALV: maandag 3 april 2023
18. Sluiting
Toelichting op de agenda
Ad 2
volgens het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen leden en donateurs van de
vereniging tot uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de ALV voorstellen doen voor behandeling
op de ALV. Niet tijdig ingediende voorstellen komen niet aan de orde.
.
Ad 5/6 de jaarverslagen en overige bijlagen kunnen per mail/schriftelijk worden aangevraagd.
info@flal.nl Op de ALV zijn een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar. Tijdens
de ALV worden de kernpunten uit beide jaarverslagen aan de orde gesteld.

