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Agenda Algemene Ledenvergadering van 25 april 2018
Aanvang 20.00 uur in de grote zaal
1.

Opening en mededelingen door wnd voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Ingekomen stukken

4.

Notulen jaarvergadering 2017 (op te vragen bij de secretaris)

5.

Jaarverslag van de secretaris

6.

Jaarverslag van de penningmeester
a.
Verslag kascontrolecommissie
b.
Verkiezing kascontrole commissie 2019
c.
Goedkeuring begroting

7.

Benoeming stemcommisie

8.

Bestuursverkiezing
a.
Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar Albert Nijenhuis
b.
Aftredend en niet herkiesbaar Cita Eijerkamp en Henk
Leuverman
c.
Aftredend en voor 1 jaar als voorzitter herkiesbaar
Mattie Bakker.
d.
Er zijn 2 plaatsen vacant, kandidaten kunnen zich bij de
secretaris aanmelden, ook voor de voorzitters functie.

9.

Aanvragen subsidie Rabobank

10.

Besluitvorming overgang van vereniging naar stichting.

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

vergeet niet
25 april
algemene
ledenvergadering
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27 september en 17 januari zijn er extra ingelaste
ledenvergaderingen gehouden in verband met de overgang naar een
stichting. Afgesproken werd dat de afdelingen een eigen positie
zouden krijgen in de stichting en dat zij gezamenlijk twee bestuurs
plaatsen in het stichtingsbestuur zouden krijgen en dat de
onderafdelingen zorgdragen voor de jaarlijkse kas controle.
De aanwezige leden gingen akkoord met de overgang naar een
stichting. De notaris heeft een concept akte gemaakt. Jammer was
dat juist de onderafdelingen het in deze vergaderingen, voor een
groot deel, lieten afweten.
De besluitvorming in de jaarvergadering van 25 april zal formeel
plaats hebben, met als procedure, als ware het een statuten
vergadering zoals beschreven in het vereniging statuut.
Zoals gepland zijn de toiletten vervangen, nieuwe tegels aangebracht
en de vloeren vernieuwd. We hebben ook de vloer in de zij ingang
aangepakt.

Informatie onderafdelingen:
Darten
 06 3056 6640
Bingo
info@dwkzutphennl
Kaarten
 522480
Klootschieten
 524637
Schieten
 515023
Toneel
 470746
Mo soos
info@dwkzutphen.nl
Bij DWK aan tafel
 06 4118 8323

Stage Noordveen
 511803

Met de NL Doet dagen hebben we de toiletten en de achteringang
geschilderd, sluitwerk van de toiletten vernieuwd, led verlichting
aangebracht in de achter ingang en de oude keuken. We hadden een
gastklusser, de bestuurster van Perspectief. Het was jammer dat we
geen vrijwilligers uit het AZC kregen toegewezen. Al met al twee
werkzame nuttige dagen.
DWK Zutphen beschikt tegenwoordig over een AED deze hangt naast
de voordeur. De AED is beschikbaar gesteld en geplaatst door de
gemeente Zutphen.
Wij doen ook dit jaar weer mee met HART voor de ACHTERHOEK van
de RABO Bank. U kunt, als u een RABO rekening heeft zich nog lid
maken tot 1 april 2018, u krijgt dan dit jaar de stemcode.
Vorig jaar ontvingen wij ruim € 400,00 Daarnaast financierde het
RABOFONDS € 12500.00 mee aan de energie panelen.
Ook dit jaar doen wij een aanvraag bij het RABOFONDS, de ketels van
de verwarming lopen op z’n eindje. We willen dan overgaan naar
volledige voorziening zonder gas.

Om in de ledenvergadering te mogen stemmen
moet u de contributie voor 1 april 2018 betaald
hebben.

OOK VOOR SPELVERHUUR NAAR
D.W.K.
met o.a.diverse spelen voor
kinderpartijtje's
oud hollandse spelen

Spelverhuur heeft een eigen
telefoonnummer en mailadres
spelverhuur@dwkzutphen.nl
tel. 06 4642 1373
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7 april kosten € 10,00 per kaartje

Agenda 2018
Maart
16
18
20
24
25
30

Mei
darten DWK 1
jamsessie
paaskaarten
paasbingo
klootschieten
darten DWK 2

April
6
7
8
10
15
24
25
27
28
29

6
8
11
20
26
27

darttoernooi
slot avond kaarten
darten DWK 1 en 2
jamsessie
exstra sponsor bingo
klootschieten

Juni
darten DWK 1 en 2
zet met “de vloer op”
darttoernooi
kaarten
jamsessie
kaarten
ledenvergadering
darten DWK 1 en 2
bingo
klootschieten

Rokershok afschaffen

3
17
24

darttoernooi
jamsessie
klootschieten

woensdag avond Toneel
maandag morgen MoSoos
maandag avond Schieten
Elke 1ste en 3de donderdag
van de maand
DWK aan tafel

