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Beste Johan,
Hierbij nodigt het bestuur je uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering AV Veluwe 2019 op:
Woensdag 20 maart om 20.30 uur bij CSV Apeldoorn
Kom allemaal en luister naar wat AV Veluwe het komende jaar te bieden heeft.

NOODKREET!!!!
AV Veluwe zoekt voorzitter
Het bestuur van AV Veluwe zoekt vanaf april 2019 een nieuwe voorzitter!
Komende ALV neemt Erik Wiersma afscheid als voorzitter. We zijn met
verschillende mensen in gesprek geweest maar dit heeft nog geen nieuwe
voorzitter opgeleverd. Als er zich niet tijdig iemand meldt, is er geen volwaardig
bestuur meer waardoor ze haar taken niet meer kan uitvoeren.
Wij kunnen dus niet zonder voorzitter die onze mooie club, naast de rest van
ons goed samenwerkende bestuur en de commissies, vertegenwoordigt.
Wat zijn zoal de taken van de voorzitter:
leiding geven aan de bestuursvergadering (1x per maand) en jaarlijks de
Algemene Leden Vergadering;
draagt (samen met de andere bestuursleden) zorg voor het opstellen en
uitvoeren van het verenigingsbeleid;
vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (gemeente, andere
verenigingen, commissies);
is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar;
deze rol is zowel heel breed als een stuk smaller in te richten waarbij we
met elkaar zorgen voor een heldere taakverdeling.
Voel je je betrokken en wil je dat AV Veluwe blijft bestaan met een volwaardig
bestuur, stuur dan een mail naar secretaris@avveluwe.nl of bel naar
06-36194829.
We hopen snel van je te horen!
Sportieve groet,
Martin Helmink en Marleen Otten
Bestuursleden AV Veluwe
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