Breda, 4 januari 2019
Geacht BLTV-lid,
Het bestuur van BLTV nodigt u en uw familieleden woonachtig op uw adres welke tevens als
volwassenen lid zijn van BLTV uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering.
Deze ALV (jaarvergadering) vindt plaats op woensdag 30 januari 2019, aanvang 20.00 in het
clubhuis van BLTV.
Op de achterzijde van deze bladzijde treft u de convocatie / voorlopige agenda aan.
Indien en voor zover u een punt aan de agenda wenst toe te voegen, dan kunt u dit uiterlijk
maandag 28 januari 2019 schriftelijk per mail mededelen aan Sebastien Rottier (secretaris;
secretaris@bltv.nl). Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het toe te voegen agendapunt door
tenminste 5 leden dient te worden ondersteund welke namen genoemd dienen te worden in de
bovengenoemde mail. Indien er geen agendapunten van de leden worden ontvangen, dan wordt
de voorlopige agenda definitief.
De concept-notulen van de afgelopen ALV alsmede de balans, winst- en verliesrekening en de
begroting zullen uiterlijk 5 dagen voor de ALV op het besloten deel van de website staan
(www.bltv.nl). Om deze in te zien dient u in te loggen met uw persoonlijke code.
Wij hopen u in ruime getale te mogen verwelkomen !
Aan het einde van deze ALV biedt het bestuur een borrel aan om de start van het seizoen 2019
alvast in te luiden.
Met vriendelijke groet,
Het BLTV-bestuur

CONVOCATIE
Algemene Leden Vergadering / woensdag 30 januari 2019, aanvang 20.00, clubhuis
B.L.T.V.
Geacht BLTV-lid,
Het bestuur van BLTV nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden
Vergadering (jaarvergadering). De voorlopige agenda hiervoor luidt als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken/ afmeldingen
3. Goedkeuring notulen ALV 30 november 2017 en 14 december 2017
4. Jaarverslag bestuur (accommodatie, technische en jeugdzaken, secretariaat, GI & bar en
evenementen)
5. Financieel verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing bestuursleden
8. Begroting 2019
9. Vaststelling contributie; ontheffing entreegeld
10. Verkiezing commissies (waaronder kascommissie) 2019
11. Voorstellen
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting met aansluitend borrel

