5 februari 2014
Geacht lid ZZPmo.nl,
Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 26 februari 2014,
17.00 uur
inloop en ontvangst met een kop soep en een broodje
18.00 uur
aanvang van de vergadering
20.00 uur
Sluiting
Locatie
Café Het Wapen van Linschoten, Dorpsstraat 34 Linschoten
www.hetwapenvanlinschoten.nl

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2013
a. Notulen ALV 27 februari 2013
(voor inzage zie www.zzpmo.nl onder tabblad “Informatie”)
b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2013 (zie bijlage) en verlenen décharge aan
het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
4. Financieel overzicht
a. jaarrekening 2013
b. verslag van de kascontrolecommissie
c. vaststellen jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur
d. benoeming leden kascontrolecommissie 2014
e. vaststellen contributie 2014
f. vaststelling begroting 2014
5. Benoeming bestuur door de ALV
a. Conform rooster is aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar:
Joop Jansen als voorzitter
b. Op eigen verzoek is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:
Robert Borrenbergs als secretaris.
Op eigen verzoek is inmiddels afgetreden en heeft haar lidmaatschap ook reeds
beëindigd: Nel van der Waart als bestuurslid.
c. Op grond van de statuten artikel 11.5, stelt het bestuur de volgende leden als kandidaat
* De heer Harry Bijl als kandidaat voor de functie van secretaris.
* Mevrouw Ria van Miltenburg als kandidaat voor de functie van bestuurslid.
Beide kandidaten hebben zich schriftelijk bereid verklaard deze functies te willen
bekleden.
6. Programma 2014 en de leden aan het woord: ideeën, suggesties, opmerkingen
a. Social media, als communicatiemiddel met de ZZPMO-leden?
b. ZZP-Café ook in Linschoten en Oudewater laten plaatsvinden?
c. Hoe nieuwe leden werven? Leden werven leden, promotie-flyer, etc.
d. Samenwerken met zusterverenigingen zoals ZZPIJL?
e. Vakpresentaties door en voor leden?
7. Rondvraag
8. Sluiting
Met vriendelijke groeten,
Robert Borrenbergs
Secretaris ZZPmo.nl

* Kandidaatstelling bestuurslid: Conform de statuten artikel 11.5 en 11.6 kunnen vijf andere leden van de vereniging samen, een kandidaat
voor de vacante functies stellen. Deze kandidaatstelling moet, met schriftelijke bereidverklaring van de desbetreffende kandidaat,
schriftelijk bij de secretaris van het bestuur ingediend worden.

