ALGEMENE LEDENVERGADERING " THE BLACK EAGLES " Datum : Maandag 26 februari 2018
Aanvang: 20.15 uur. Graag aanwezig: 20.05 uur!!
Plaats : Rodenborch , lerarenkamer (bijsporthal De Hazelaar)
Agendapunten via de leden (Voor de algemene ledenvergadering kunnen leden agendapunten of
voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij de secretaris zijn gemeld, tenminste acht dagen
voordat de vergadering plaatsvindt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door ten minste vijf
leden)
Concept-agenda, voorgesteld door het bestuur
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Presentielijst voorlezen en tekenen
4. Verslag ALV november 2017 Beschikbaar via de site
5. Nieuwe statuten en HR
Indien ALV akkoord is zal bestuur gemachtigd zijn de statuten te laten passeren.
6. Rondvraag
7.. Sluiting

Toelichting Statuten en Huishoudelijk regelement.
Algemeen we praten over NIEUWE statuten, geen wijziging van de bestaande. Doel is om zoveel als
mogelijk bij de NBB statuten te blijven. Voordeel hiervan is dat we in lijn met de NBB zijn en de
‘transactiekosten’ goedkoper zijn als wijziging van bestaande.
Verleggen opzegdatum naar 1 mei.
We willen naar 1 mei omdat we de leden duidelijkheid willen geven over hun plaats bij de Black
Eagles voor het nieuwe seizoen, en we als club niet geconfronteerd willen worden met aangegane
verplichtingen (financieel en kader) waarvoor uiteindelijk door opzeggingen geen dekking is. Het zal
van de TC vragen tijdig bekend te stellen hoe de indeling van het nieuwe seizoen is ( voor 10 april
uiterlijk). We hopen daarmee de leden duidelijkheid te verschaffen en een keuzen te laten maken
voor onze club. Daar waar men anders kiest krijgt de TC de tijd om indelingen aan te passen aan de
nieuwe situatie. Voorheen was de datum 1 juli, dat betekende dat enerzijds de club dus
verplichtingen aanging die later ongedaan moesten worden gemaakt, en anderzijds we de
zomerperiode induiken en bereikbaarheid van leden en TC het tot een ongewenste zaak maakt om
dan nog alles te moeten regelen.
Ter info de datum van de NBB is voor het seizoen 1 juli, daarna zijn wij bondscontributie schuldig.
We hebben er voor gekozen om het begrip lid te verduidelijken, en met name hiermee helder te zij
naar de NBB.
Opmerking, in de vergadering van 20 november is akkoord gegeven op de overige punten, we
beperken ons alleen op de opzegdatum.
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