Welsh Pony & Cob Vereniging
Erkend stamboek voor de Welsh
Erkend EU-paspoort uitgevende instantie
opgericht in 1970

Beste Welsh liefhebbers,

2 Juni 2022

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de WPCV op 24 juni 2022
Dorpshuis de Toekomst
Prinsenplein 3
3947PG Langbroek
De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
Voor mensen die ver moeten reizen is er voorafgaand aan de vergadering gelegenheid om een broodje te
eten. Om hier aan deel te nemen dient u zich hiervoor aan te melden t/m woensdag 22 juni a.s. via:
wpcvsecretariaat@gmail.com
Tijdens deze vergadering zal er een bestuursverkiezing gehouden worden. Stemgerechtigd zijn natuurlijk
personen. De stemming zal anoniem en schriftelijk plaatsvinden.
Conform de afspraak in de voorjaarsvergadering zijn er vier vacatures.
Vanuit het zittende bestuur worden de volgende kandidaten voorgedragen, in alfabetische volgorde:
Mw. Wilma Bijma
Dhr. Henk Bleker
Mw. Annet Borgstijn
Mw. Saskia Schoo
Mw. Jikke Snelders
Tegenkandidaten kunnen, door minimaal drie leden voorgedragen, worden aangemeld, volgens de
daarvoor geldende procedure (zie statuten op wpcvnederland.nl en in bijlage) tot 10 dagen na
dagtekening van deze uitnodiging bij het secretariaat wpcvsecretariaat@gmail.com
Wij hopen veel van onze leden te mogen begroeten op deze avond.
Bijlagen: 3
Agenda
Uittreksel uit statuten
Concept notulen ALV 5 november 2021 (separaat)
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Bijlage 1
Agenda ALV 24 juni 2022
1. Opening
2. Huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken
3. Concept notulen ALV 5 november 2021.
4. Secretarieel jaarverslag (voor de vergadering uitgeprint beschikbaar)
5. Financieel jaarverslag (voor de vergadering uitgeprint beschikbaar)
6. Verslag kascontrolecommissie 2021
7. Decharge van het bestuur
8. Benoeming twee nieuwe leden kascontrolecommissie
9. Begroting 2022 (voor de vergadering uitgeprint beschikbaar)
10. Registratiereglement. Voorstel: aanpassen registratiereglement om indien door de fokker
gewenst een meer uitgebreidere registratie weer te geven in het paspoort. Over dit voorstel zal
mondeling gestemd worden.
11. Rondvraag
12. Pauze
13. Bestuursverkiezing
14. Installatie nieuw benoemde bestuursleden
15. Sluiting
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Bijlage 2
Uittreksel uit statuten m.b.t. (bestuur)verkiezing
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen oneven aantal van tenminste vijf
en ten hoogste negen leden, die door de ledenvergadering uit de leden worden benoemd.
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.
Artikel 12
6. Elk lid (natuurlijk persoon, rechtspersoon of gezin) heeft één stem.
7. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.
Artikel 14
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende
vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
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