AGENDA 65e JAARVERGADERING op 20 maart 2018
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 21 maart 2017 (zie de bijlage)
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Verslag opleidingsactiviteiten
Verslag kascontrolecommissie
Jaarverslag penningmeester
Benoeming kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing*
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op punt 10 van de agenda:
Periodiek aftredend zijn Ralph Cadier en Leon Habets. Beiden hebben te kennen gegeven zich
herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen als bestuurslid.
Mart Beckers heeft te kennen gegeven te willen terugtreden uit het bestuur.
Het bestuur stelt voor in de ontstane vacature van voorzitter Ralph Cadier te benoemen als
voorzitter van LAC-Zuid.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich, ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden,
schriftelijk te melden bij het secretariaat vóór 15 maart aanstaande.

VERSLAG JAARVERGADERING LAC-Zuid d.d. 21 maart 2017
Plaats : Hotel van der Valk te Maastricht
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een speciaal woord van welkom voor ons erelid Wim Capel.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen voor deze vergadering.

3.

Notulen Jaarvergadering 08-03-2016
Deze notulen worden door de vergadering vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken voor deze vergadering.

5.

Jaarverslag secretaris
Dit verslag wordt verzorgd door de secretaris.

6.

Verslag opleidingsactiviteiten
Corrie Terlingen doet de vergadering verslag van de opleidingsactiviteiten.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen van de vergadering.

7.

Verslag kascontrolecommissie
In deze commissie zijn benoemd de heren Roger van der Linden en Igor Paffen.
Beide heren hebben de stukken bij de penningmeester gecontroleerd en akkoord
bevonden. Dhr. van der Linden doet daarvan verslag aan de vergadering en stelt voor
om het bestuur décharge te verlenen. De vergadering is hiermee akkoord.

8.

Jaarverslag penningmeester:
Jack Sarneel neemt het financiële verslag voor zijn rekening. Hij geeft een toelichting
aan de vergadering op de cijfers van het jaar 2016 en de begroting 2017.
Er zijn geen vragen over dit verslag.

9.

Benoeming kascontrolecommissie
De heer van der Linden heeft twee jaar gefunctioneerd in de kascommissie en wordt
door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden. Igor Paffen blijft lid van deze
commissie, toegevoegd wordt Odyle Wijnands
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10.

Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend zijn Mw. Terlingen en dhr. Beckers.
Onze vice-voorzitter Ralph Cadier stelt de vergadering de herbenoeming voor van de
heer Mart Beckers. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld door de leden zodat Mart
Beckers herbenoemd is als bestuurslid. Tevens is de vergadering akkoord met zijn
herbenoeming tot voorzitter.
Voor de herbenoeming van Corrie Terlingen zijn geen tegenkandidaten gesteld door
de leden zodat zij is herbenoemd als bestuurslid.
Dhr. Jansen heeft te kennen gegeven te willen terugtreden uit het bestuur.
De voorzitter bedankt Igor voor zijn inspanningen voor onze vereniging.
Hij ontvangt voor zijn werkzaamheden een bloemetje en een cadeaubon.
In de ontstane vacature wordt voorzien en daarnaast wordt het bestuur uitgebreid
door de benoeming van de dames Kim Cremers en Lianne Jacobs tot lid van het
bestuur.

11.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder
dankzegging voor eenieders belangstelling.

Maastricht, 21 maart 2017
L.M.C. Habets, secretaris
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