Uitnodiging Algemene Leden Vergadering F.S.N.
Datum
Locatie
Aanvang
Einde

: zaterdag 26 januari 2019
: Nova College, Kanaalstraat 7, IJmuiden
: 11.00 uur, Inloop 10.30-11.00 uur
: ± 12.45 uur (waarna broodjes, koffie, napraten)

AANMELDEN IS VERPLICHT VÓÓR 19 JANUARI 2019 (i.v.m. opgave aantal personen lunch),
d.m.v. een mail aan federatiesloeproeien@gmail.com . Wij verwachten maximaal 2
personen per sloep/organisatie.
1. Opening door waarnemend voorzitter.
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen A.L.V. 27 januari 2018
4. Ingekomen stukken
5. Verslag organisatievergadering 1 december 2019
6. Sleep- en keurcommissie
-

Evaluatie 2018
Sleepweekends 2019
Handhaving
Reglement

7. Financiën
- Financiële verantwoording (zie bijlages)
- Verslag kascommissie
- Vaststellen kascommissie 2019
- Begroting (zie bijlages FSN Begroting en Oplegger bij begroting)
*inclusief voorstel verhoging contributies

8. Wedstrijdcommissie
- Terugblik seizoen 2018
- Wedstrijdkalender
- Nominaties hoofdklasse stemrecht
- Voorstel wijziging wedstrijdreglement op punt 3.11 (zie bijlage "concept
wedstrijdreglement versie jan 2019-de voorgestelde wijzigingen/toevoegingen zijn in
rood weergegeven en de voorgestelde schrappingen doorgestreept) stemrecht
- Uitleg aanpassing handboek wedstrijdorganisaties (zie bijlage handboek, de
voorgestelde wijzigingen/toevoegingen zijn in rood weergegeven en de voorgestelde
schrappingen doorgestreept))
- Voorstel tot kapstok artikel strafwattages Bespreken
- Voorstel nieuwe puntentelling Bespreken
- Algemeen

9. Digitalisering / P.R.
10. Verkiezing bestuursleden FSN
Al sinds de ALV van 27/01/2018 komt de FSN 1 bestuurslid te kort. Het bestuur heeft
Dick Borst bereid gevonden de vacante bestuursfunctie voor zijn rekening nemen. In de
bijlage stelt Dick zich voor. Als de ALV instemt zal Dick de functie van voorzitter gaan
vervullen.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Notabene:
- Wij verzoeken u de agenda + bijgeleverde stukken zelf te printen en mee te nemen.
- Parkeren kan kosteloos op het parkeerterrein van het Nova College of in de nabije
omgeving.
- Wij verwachten maximaal 2 personen per sloep. Stemrecht 1 persoon per sloep.
- Graag sloepnaam/vereniging/organisatie + naam vermelden op de formulieren bij
binnenkomst

