
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Made, September 2021 
 
Betreft: uitnodiging ALV woensdag 29 september 2021 
 
 
Beste leden van HVM,  
 
Via deze weg willen we jullie van harte uitnodigen om woensdag 29 september 
mei aanstaande onze ALV bij te wonen in de Amerhal in Made.  
 
Op de achterzijde van deze brief vinden jullie de agenda voor deze avond. 
Zoals jullie kunnen zien is het een volle agenda dus we willen jullie uitnodigen 
om vooraf jullie vragen over de notulen en financiën door te geven. 
Mede vanwege de coronaperikelen, willen we je vragen om vooraf aan te 
geven of je wel of niet aanwezig zult zijn. 
 
Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers dus als je 
interesse hebt, laat het dan even weten. 
 
Laat je stem horen en ben aanwezig op 29 september op de ALV.  
Vanaf kwart over 8 staat de koffie klaar, waarna we om half 9 zullen beginnen 
met de vergadering.  
Laat a.u.b. even weten of je wel of niet aanwezig bent. Stuur hiervoor een 
mailtje naar het bestuur (voorzitter@hvmade.nl). 
 
Hopelijk tot ziens,  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van HVM  
 
Ton Buijnsters 
Mirjam van Dongen 
Monique van Ginneken 
Alexandra van Vliet 
Patricia Wilthagen 



Agenda ALV 
 
Datum: Woensdag 29 september 2021 
Tijd: 20.30 
Plaats:  Amerhal 
Genodigden: Alle leden HVM 
Notulist: Alexandra 
Afwezig met afmelding:  
 

1. Opening 
Lijst van aftreden bestuur 

 2021 aftreden Ton 
 2022 door bestuurswisselingen niemand 
 2023 aftreden Mirjam en Patricia 

Instemmen kandidaat bestuurslid: Monique van Ginneken 
 

2. Goedkeuring notulen ALV 2020 
 

3. Te bespreken punten: 
 Jaarverslag secretariaat 2020 
 Financieel jaarverslag 2020 
 Kascontrole  
 Begroting 2021 incl. hiervoor voorgestelde bedragen 
 Contributie 2021-2022 
 
Korte pauze 
 
 Bijdragen van de commissies: 

 Technische commissie incl. scheidsrechtercommissie 
 Samenwerking HMC 
 Activiteitencommissie 
 PR en sponsoring 
 Website 

 
4. Aanpassing statuten n.a.v. WBTR 

 
5. Rondvraag 

 
6. Sluiting  

 


