Correspondentieadres:
Postbus 444
5700 AK HELMOND

Aan de leden van de Helmondse
Schietsportvereniging (H.S.V.) ”De Helm”
Onderwerp

: Uitnodiging Algemene Vergadering

Helmond

: 7 maart 2018

Beste collegaschutter,
Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV), die zal
worden gehouden op:

woensdag 21 maart 2018 om 19.30 uur
in de kantine van de schietbaan aan de Lagedijk 33 te Helmond.
De voorzitter heeft aangegeven de vergadering graag te willen voorzitten, mits zijn
gezondheid dat toelaat.
Op exact dezelfde datum, 21 maart 2018 dus, bestaat de vereniging 45 jaar! Tijdens
de vergadering en ook daarna wil het bestuur dit heuglijke feit graag met de
aanwezige leden vieren met een drankje en een hapje. Het bestuur hoopt dan ook dat
velen bij de vergadering aanwezig zijn zodat we er samen een gezellige avond van
kunnen maken.
Vanwege het feit dat de voorzitter de vergadering zal voorzitten en gelet ook op de viering
van het 45-jarig jubileum van de vereniging op die avond, zal de vergadering niet alleen een
half uur eerder beginnen dan anders, dus om 19.30 uur in plaats van 20.00 uur maar zal er
ook naar worden gestreefd de vergadering zo kort mogelijk te houden.
Gelet op het bovenstaande heeft het bestuur gemeend om van de normale volgorde van
agendapunten te moeten afwijken door de vergadering te beginnen met de agendapunten
die geen uitstel kunnen leiden. Na de behandeling van deze punten zal in overleg met de
aanwezigen het verdere verloop van de vergadering worden bepaald.
De agenda voor de vergadering tref je bijgaand aan. Deze is tevens, samen met de
beschikbare onderliggende stukken, te downloaden van onze website (besloten ledendeel).
Ook zullen enkele fysieke exemplaren voorafgaand aan de vergadering ter inzage liggen in
de kantine.

Degenen die zich nog niet hebben aangemeld voor het besloten deel van de website en
daarmee voor digitale informatievoorziening, zullen de stukken niet automatisch ontvangen.
Zij kunnen hiertoe alsnog een verzoek doen via hsvdehelm@gmail.com
Graag tot woensdag 21 maart aanstaande en... let op: we beginnen om 19.30 uur!

Met vriendelijke schuttersgroet,
Bestuur H.S.V. ”De Helm”,
Ton van der Zanden, Voorzitter
Bert de Haas, Vice-Voorzitter / Penningmeester / wnd Ledenadministratie
Ben Jacobs, Bestuurslid Juridische Zaken / wnd Secretaris
Rini van Tilburg, Bestuurslid Communicatie

AGENDA
Algemene Vergadering, woensdag 21 maart om 19.30 uur
1.

Financiële verslagen 2016 en 2017

2.

Verslag kascommissie over financiële stukken 2016 en 2017

3.

Het verlenen van decharge aan Penningmeester / Bestuur

4.

Bestuursverkiezing
➢ Aftredend / herkiesbaar
Volgens het vastgestelde aftreedschema waren in 2017 aftredend:
- de Penningmeester (tevens Vice-Voorzitter), Bert de Haas
en het
- Bestuurslid Juridische Zaken (JZ), Ben Jacobs
In 2018 zijn aftredend:
- de Voorzitter, Ton van der Zanden
en het
- Bestuurslid SchietTechnische Zaken (STZ / functie is vacant: zie hierna !)
Genoemde functionarissen stellen zich herkiesbaar en het Bestuur stelt dan ook voor om
Bert, Ben en Ton te herbenoemen.
➢ Bestuursfunctie SchietTechnische Zaken (STZ)
Zoals bekend was deze bestuursfunctie vacant. Met de instelling van een Commissie
Schiettechnische Zaken (er loopt een pilot) wordt de bestuursfunctie STZ vooralsnog
aangehouden maar niet ingevuld. Als de pilot slaagt komt de bestuursfunctie STZ te
vervallen.
➢ Bestuursfunctie Secretaris (vacant)
De bestuursfunctie Secretaris, met o.a. het taakonderdeel ‘Ledenadministratie’, is sinds juli
2016 vacant. Deze functie wordt momenteel waargenomen door het Bestuurslid JZ, Ben
Jacobs (Secretariaat) en de Penningmeester Bert de Haas (Ledenadministratie).
Voor de invulling van deze vacature en de ledenadminstratie gaat het bestuur binnenkort
met enkele leden in gesprek. Helaas kan daarom in dit stadium nog geen voorstel worden
gedaan maar zodra dat wel het geval is zal het bestuur hierover naar buiten treden.
Zij die interesse hebben voor een van de bovengenoemde bestuursfuncties (m.u.v. STZ)
dienen zich vóór 19 maart 2018 te wenden tot de Voorzitter (via Postbus 444, 5700 AK
Helmond of via het mailadres jz@hsvdehelm.nl).

5.

Verkiezing Kascommissie.
In 2018 (over de jaren 2016 en 2017) bestaat de kascommissie uit de leden Hamid
Dardour (2e jaar), Eric van Maris (1e Jaar) en plaatsvervangend lid Jos van Rijt.
Aftredend is Hamid Dardour.

Het bestuur stelt voor om Eric van Maris en Jos van Rijt te herbenoemen als lid van de
commissie. Dit jaar moet er dus een nieuw plaatsvervangend lid worden benoemd.
6.

Verkiezing leden Commissie van Beroep.
De Commissie van Beroep bestaat momenteel uit 3 vaste en 2 plaatsvervangende leden, te
weten:
- Vaste leden: Carin Verheijen, Martin Bos en Eric van Oorschot
- Plaatsvervangende leden: Jos van Rijt, Guus van Os
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement 2014 heeft de
Algemene Vergadering in 2014 de leden van genoemde commissie voor een eerste
periode van 3 jaren herbenoemd.
Het bestuur stelt thans voor om alle genoemde leden en plaatsvervangende leden voor een
tweede en tevens laatste periode van 3 jaren te herbenoemen.
Om te voorkomen dat over 3 jaar de voltallige commissie tegelijk moet aftreden zal voor de
Algemene Vergadering 2019, in overleg met de leden van de commissie, een aftreedschema
worden voorgesteld waarin rekening wordt gehouden met een gefaseerd aftreden van de
commissieleden.

7.

Huldiging jubilarissen en 1000e lid in de geschiedenis van 45 jaar H.S.V. ‘De Helm’

Verder in overleg:
8.

Vaststellen verslag Algemene Vergadering van 21 juni 2016

9.

Jaarverslagen 2016 en 2017

10.

Voorstel wijziging:
a. Huishoudelijk Reglement 2014
b. Veiligheidsreglement 2014

11.

Mededelingen
waaronder:
a. Contributie 2019 (conform het besluit van de Algemene Vergadering van 21 juni 2016)
b. Initiatief van een aantal leden om ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de
vereniging een ‘familiedag’ te organiseren op zaterdag 21 april 2018.

12.

Rondvraag en sluiting

