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Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering op 29-10-2014
Aan alle leden (of diens wettelijke vertegenwoordiger) van GVL

Het bestuur van Gymnastiekvereniging Lelystad nodigt u van harte uit voor een extra Algemene
Ledenvergadering op woensdag 29 oktober 2014, 21.00 uur, Zaal Rietlanden.
Al sinds de laatste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2014 is het bestuur niet op
volledige sterkte. Helaas heeft daarna Michel Taheij moeten laten weten zijn bestuurstaken per
direct te moeten beëindigen. Een keuze die hij moest maken om privé redenen en waar wij als
bestuur alle begrip voor hebben. Maar ook een keuze die een groot effect heeft voor het bestuur
en de vereniging, want tot het laatste moment heeft Michel zich enorm ingezet voor de
vereniging.
Met daarna de aankondiging van Helga Breider dat zij niet meer actief kan deelnemen aan het
bestuur, maar gelukkig wel haar taken als penningmeester (d.w.z. de boekhouding) tot het eind
van het jaar wil verzorgen, is feitelijk het bestuur teruggebracht tot 3 actieve bestuursleden.
Een noodkreet tot hulp binnen de vereniging heeft geleid tot twee kandidaten voor het bestuur.
Zij dienen echter formeel door de ledenvergadering te worden gekozen als bestuurslid, willen zij
ook in het bestuur zitting kunnen nemen.
Het bestuur wil de volgende kandidaten aan u voorstellen:
Lars Smit, die heeft aangegeven de taak van penningmeester op zich te willen nemen.
Eric van der Meer, de zich heeft aangeboden voor de taak van voorzitter.
Daarmee ontbreekt het voor het bestuur nog aan iemand die de taak van secretaris wil
uitvoeren.
Bestuursleden worden gekozen door de Ledenvergadering en bepalen daarna volgens de
statuten zelf binnen het bestuur wie de functie van penningmeester of secretaris heeft. De
voorzitter dient echter volgens de statuten door de ledenvergadering te worden gekozen.
De extra Algemene Ledenvergadering is dan ook bedoeld voor de verkiezing van nieuwe
bestuursleden en daarbij de verkiezing van de voorzitter. Hiermee kan het bestuur weer wat
daadkrachtiger handelen.
Een ieder die zich nog kandidaat wilt stellen voor een bestuurstaak wordt van harte uitgenodigd
dit kenbaar te maken aan het bestuur.
Wij hopen u te mogen begroeten op 29 oktober.

Het bestuur GVL
Edwin Brokmann
Gabriël Neijs
Ada van der Meer
Helga Breider
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