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Aan de leden van SVGG van 16 jaar en ouder. 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering welke wordt gehouden op donderdag 7 

november 2019 om 21.00 uur in het clubgebouw. De verslagen kunnen vanaf 3 november 

2019 a.s. digitaal aangevraagd worden via secretaris@svgg.nl. Hierbij worden ook de 

jubilarissen en hun  partners  uitgenodigd om gehuldigd te worden. 

Agenda: 

 

1) Opening en mededelingen 

 

2) Notulen van de jaarvergadering van  1 november 2018 

 

3) Jaarverslag van de secretaris  

 

4) Jaarverslag van de jeugdcommissie 

 

5)        Verslag van de kascontrolecommissie benoeming van een nieuw lid hiervoor. 

 

6)        Financieel verslag van de vereniging en aanbieding begroting volgend seizoen. 

 

7)         Pauze 

 

8)        Huldiging jubilarissen  

25 jaar lid (huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie) 

   Antoine Ten Bult 

   Koen Heukshorst 

   Sjoerd Wissing 

   Dennis Venhorst  

   Robin Wilting 
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40 jaar lid 

   Michel Ratering 

   Bas ter Voert 

   Roel ter Voert 

   Peter Venhorst 

  50 jaar lid 

   Hans Koolenbrander (2018) 

Nico Wissing 

   Hennie Roes 

   

        9)      Bestuursverkiezing: 

    a) aftredend: 

- Bas ter Voert, penningmeester, herkiesbaar 

- Maarten Mecking, technische commissie,  herkiesbaar 

- Hennie Roes , onderhoudscommissie,  herkiesbaar 

- Het bestuur draagt Robert Frericks voor als bestuurslid 

Het bestuur wil voor de jeugd een extra bestuurslid in het bestuur nu er intensief 

wordt samen gewerkt met Gendringen. Gijs Kiwitz zal deze functie vervullen. 

Robert zal de commerciële commissie gaan leiden.  

 B) tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: 

- Koen Heukshorst - Vacant 

Kandidaat lijsten, getekend door tenminste 3 leden van 16 jaar of ouder en voorzien van een 

akkoordverklaring van de kandidaat, in te dienen bij de voorzitter tot de opening van de 

vergadering. 

 

10)       Rondvraag  

 

Sluiting 

 

Jurgen Wissing 

Secretaris SVGG 


