
H.C.”DE KARPER” Spijk 
secretariaat: 
P.Haan 
Kleine Belt 39                               
9933 RB Delfzijl    
tel. 0596-617139 
mob.: 0653846310 
e-mail: haan4224@planet.nl 

Delfzijl, 1 november 2020 
Geachte leden, 
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 
de H.C.”DE KARPER” te Spijk op 
vrijdag 27 november 2020 in café Carillon. Aanvang 20.00 uur. 
 
Het is i.v.m. de Corona regels nog zeer onzeker of de ledenvergadering doorgang kan 
vinden. Zowel de agenda, Concept Jaarprogramm 2021 alswel ook de aanvullende 
mededelingen kunt u op onze website www.hcdekarper.nl lezen. Hou deze dus goed in 
de gaten. 
U dient in wk. 48 vooraf bij de secretaris, telefonisch, per e-mail of social media, op te 
geven of u aanwezig zult zijn bij de algemene ledenvergadering. 

AGENDA: 
1. Opening 
2. Verloting voor de op tijd aanwezige leden 
3. Mededelingen/Ingekomen stukken betreffende deze vergadering 
4. Notulen van de vergadering van 29 november 2019 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester en vaststelling contributie 

korte PAUZE 
7. Verslag kascontrolecommissie 
8. Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster, S. Larkens. Hij stelt zich herkiesbaar. 

Verder aftredend de penningmeester. Deze functie is echter vacant en wordt waargenomen 
door P.Haan. Indien er geen nieuwe penningmeester gevonden wordt dan is P. Haan 
bereid om deze functie te blijven vervullen. In dat geval is er een vacante plek voor een 
bestuurslid. 
 
Tot vijf dagen voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of 
door tenminste drie leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid. Een 
kandidaatstelling door de leden is ongeldig indien niet tegelijkertijd een verklaring van de 
kandidaat wordt overlegd dat hij bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden. 

PAUZE 
9. Vaststelling Jaarprogramma 2021 
10. Benoeming kascontrolecommissie 
11. Rondvraag 
12. Prijsuitreiking competitie 2020 
13. Sluiting 
 
Bij pnt. 9, zie in het Concept Jaarprogramma 2021 bij Competitie. Denk er vooraf over na of 
u voelt voor stek-/traject wedstrijden zoals in het verleden al eens gedaan.  
Minimaal 6 personen dienen hiervoor te voelen om het door te laten gaan. 

Het bestuur 

http://www.hcdekarper.nl/

