Aan alle leden van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart
Haarlem, 20 februari 2021
Geachte leden,
Om mogelijk te maken dat zoveel mogelijk vrienden aan de Algemene Ledenvergadering (ALV)
deel kunnen nemen zullen we deze dit jaar online houden. De vergadering start om 20.00 uur.
‘Inloop’ vanaf 19.30 uur met de mogelijkheid om in kleine groepen bij te praten. Hieronder treft u
meer informatie aan over de aanmelding voor de ALV.
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op:
Dinsdag 25 maart 2021, 20.00 uur
Via Zoom
AGENDA

1.

Opening en vaststelling agenda.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.

3.

Vaststellen verslag van de ALV, 2020.
Het conceptverslag van deze vergadering staat op de website.
www.houtvaart.nl

4.

Financiële zaken.
a) financieel jaarverslag 2020.
Het financieel verslag 2020 is opgenomen in het jaarverslag 2020 en
staat 2 weken voor de vergadering op de website www.houtvaart.nl.
b) verslag van de kascommissie 2020.
c) verkiezing kascommissie voor 2021.
d) begroting 2021 (= opgenomen in jaarverslag 2020)

5.

Jaarverslag 2020.
Het concept-jaarverslag 2020 staat 2 weken voor de vergadering op de website.
www.houtvaart.nl

6.

Vacature coördinator-activiteiten.

Toelichting ter vergadering.

Pauze

7.

Organisatie vriendenuren seizoen ’21

8.

Toelichting op de activiteiten voor het komende zwemseizoen.
Door medewerkers SRO.

9.

Wat verder ter tafel komt.

11.

Sluiting van de vergadering.
***************

Emailadres
Al veel leden hebben hun mailadres gegeven. Mocht u dat nog niet gedaan hebben graag
doorgeven via het mailadres: penningmeester@houtvaart.nl. U krijgt daardoor per mail de
nieuwsbrief.
Lidmaatschapsbetaling.
Waarschijnlijk door de bijzondere situatie in 2020 zijn veel leden vergeten te betalen.
Betaling van contributie is van belang voor het zwemmen, versterking van de positie van de
vereniging én het voortbestaan van de Houtvaart als unieke zwemlocatie.
Het lidmaatschap bedraagt ook dit jaar minimaal €3,50. Graag dit bedrag overmaken op
rekeningnummer NL89INGB0002032993. Vanwege de kosten die dat met zich meebrengt, wordt
er geen acceptgiro meer verzonden.
Aanmelding voor de ledenvergadering:
Stuur een emailbericht aan penningmeester@houtvaart.nl als u aan de ALV wilt deelnemen. U
krijgt dan een zoomlink toegestuurd. De zoombijeenkomst wordt opengesteld om 19.30 uur.
Tijdens de ‘wandelgangen’ voorafgaand aan de vergadering, in de pauze en na de vergadering
bent u in de gelegenheid om elkaar online te spreken over de winter, de zomer van 2020 of ieder
ander onderwerp waar u zin in heeft. We organiseren daarvoor breakoutrooms. Geef in uw
aanmeld-email aan over welk onderwerp/thema u graag wilt wandelgangen, dan kunnen we
daarop een indeling maken.

