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Newsletter 2, maart 2018
Beste Welsh liefhebbers,
Voor u ligt alweer de 2e Newsletter van 2018, dit heeft een bijzondere reden. Zoals bekend is de druk op de
bestuursleden vrij hoog, het is niet voor niets dat wij zeer regelmatig vragen om helpende handen.
Wij zijn daarom dan ook heel blij om te vertellen dat Jos Elskamp uit Putten zich beschikbaar heeft gesteld als
kandidaat bestuurslid. Jos wordt door het bestuur voorgedragen voor benoeming in het bestuur.
Indien andere leden zich kandidaat willen stellen, dan kan dat conform artikel 7 van de statuten:

“….Benoeming van bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste drie leden.
Verkiesbaar in het bestuur zijn leden die tenminste twee volle kalenderjaren lid zijn van de vereniging. De voordracht
door bedoelde leden dient schriftelijk te geschieden middels een door hen ondertekend stuk met vermelding van naam,
voornamen, adres en geboortedatum van de voorgestelde kandidaat, onder bijvoeging van een schriftelijke,
ondertekende verklaring van de voorgestelde kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. Deze
kandidaatstelling door de leden dient binnen tien dagen na de verzending van de betreffende kandidaatstelling door het
bestuur, bij de secretaris te zijn ingediend. Alleen natuurlijke personen zijn tot bestuurslid te benoemen”.
Kandidaat bestuursleden kunnen zich (binnen 10 dagen) aanmelden bij het secretariaat. Zij dienen minimaal 2 jaar lid te
zijn. Bij meerdere kandidaten voor een vacature wordt er schriftelijk gestemd.
Daar de reguliere ALV waarschijnlijk in mei a.s. zal worden gehouden is besloten om een bijzondere ledenvergadering uit
te schrijven voor deze bestuursuitbreiding, waarvoor u hieronder de agenda aantreft.
Ook gaan we er op dit moment vanuit dat de nieuwe Journal (2017) dan gedrukt is en kan worden uitgereikt.
Wij horen graag vóór 6 april a.s. of u naar deze bijzondere ledenvergadering komt, dit i.v.m. de grootte van
de te huren zaal. Aan- of afmelden kan bij het algemeen secretariaat: wpcvsecretariaat@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijzondere ledenvergadering 10 april 2018 in Langbroek
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijzondere ledenvergadering van de WPCV.
Datum
Aanvang
Locatie

10 april 2018
19.30 uur (zaal is open om 19.00 uur)
Dorpshuis "De Toekomst", Prinsenplein 3, 3947 PG Langbroek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
1.

Opening

2.

Huishoudelijke mededelingen
Afmeldingen.

3.

Vaststelling agenda

4.

Nieuw(e) bestuursli(e)d(en)
Voor de benoeming van een nieuwe bestuurslid is de goedkeuring van de leden nodig.

5.

Wijziging Jury Zomershow 1
Mr. R. Howard berichtte ons dat hij door ziekenhuisopname verhinderd is de show te jureren. Het bestuur is verheugd te melden
dat Mr. Neil Parry (Brynmelys Stud), op zo’n korte termijn, bereid is gevonden zijn plaat in te nemen.
Rondvraag

6.

1

