AGENDA
30 e Algemene Ledenvergadering
dinsdag 25 februari 2020

Uitnodiging
Het bestuur nodigt u uit voor de 30e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag 25 februari 2020 te
houden in de Maranathakerk op ’t Harde, aanvang 19.00 uur.
Na afloop van de vergadering is er een korte pauze voor koffie of thee met iets lekkers.
Vragen voor 18 februari 2020 indienen bij Helen Vane (secretaris) per e-mail: secretariaat@geldersoratoriumkoor.com.
Vragen gesteld tijdens de vergadering worden door het bestuur (in haar eerstvolgende vergadering) behandeld en
beantwoord.
Presentielijst
AGENDA
1.

Opening

2.

Ingekomen Stukken

3.

Notulen van de 29e Algemene Ledenvergadering d.d. 19 februari 2019

4.

.

(bijgevoegd)

Bestuursmededelingen
Enquête.
Is er animo om een enquête te houden en is het haalbaar.
Contributie 2020
Voorstel: Contributie met €1,- verhogen of doorgaan met “Grote Club Actie”-loten verkopen.
Stemvorming
Hierover zullen zo snel mogelijk afspraken volgen.
Planning concerten 2020 is vastgesteld. Hoe verder met Herdenkingsconcerten (4 mei) na 2020?
Stuk(ken) die uitgevoerd gaan worden november 2020
Twee grote concerten achter elkaar is niet haalbaar.
De partituur van Nänie te koop aanbieden op “koorbank”.
Wie zou dit op zich kunnen en willen nemen?
Functie
Kees van Veelen vraagt wie zich in zijn functie wil verdiepen. Dit betreft de administratie en beheer website.

5.

Jaarverslag 2019

(bijgevoegd)

6.

Financieel Verslag
Jaarrekening 2019
Begroting 2020 (incl. 3 concerten)

(bijgevoegd)
(bijgevoegd)

7.

Verslag Kascontrole Commissie

8.

Verslag Lief en Leed Commissie

9.

Benoeming nieuw lid Kascontrole Commissie
De Kascontrole Commissie bestaat uit Mariska Boer en Aart Venema.
Mariska Boer is aftredend.

10. Bestuursverkiezing
Peter Bloemendaal en Fenny Dekter zijn beiden aftredend en stellen zich herkiesbaar.
Hannie Schuit heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie en draait vanaf augustus als zodanig al mee.
Leden kunnen conform de statuten tegen-kandidaten voordragen. Een voordracht van 10 of meer leden dient voor
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
Wanneer er geen bezwaren komen wordt Hannie officieel bevestigd.
Rooster van aftreden:
Voorzitter
Secretaris/Penningmeester
2e Secretaris
PR-functionaris
Alg. bestuurslid
11. Rondvraag
12. Sluiting

2020
2023
2022
2020
2024

Peter Bloemendaal
Helen Vane
Betsie Port
Fenny Dekter
vacature

