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Uitnodiging Algemene ledenvergadering voorjaar 2016 
 
Het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereniging nodigt hierbij alle leden 
uit tot het bijwonen van de jaarlijkse voorjaarsvergadering voor 
uitsluitend de leden, te houden op  

vrijdag 8 april 2016 
Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam 
 
Agenda:  
 

1 Opening  
 

2 Mededelingen en Ingekomen stukken   
• Advies van  Commissie van Wijzen (zie ook punt 5 voor de 

behandeling) 
• De nieuwe statuten gepasseerd bij de notaris 

  
3 Notulen van de Algemene ledenvergadering najaar 2015  

 
4 Jaarverslag Sociëteit 2015-2016 (zie bijlage) 

 
5 Verslag van de voorzitter over het verenigingsjaar 2015  

 
6 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2015  

 
7 Verslag van de kascommissie tot het nazien van de boeken,  
 bescheiden en kas van de penningmeester over het  verenigingsjaar 
 2015.  

 
8 Bestuursverkiezing:  

De commissie van “WIJZEN” heeft de opdracht op eigen wijze 
geïnterpreteerd en heeft ook een conclusie geformuleerd. 
Het resultaat vindt u in de bij deze agenda gevoegde bijlage.  
Toegelicht en aangeboden aan uw bestuur op  maandag 7 maart 
2016 tijdens de reguliere bestuursvergadering. 

 
Ook U kan zich uiteraard kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, 

U kan zich hiervoor aanmelden bij leden van het bestuur. Dit kan tot één 
week voor  de vergadering.  
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9.  Begroting 2015  
 
10.  Verantwoording en mededelingen door het bestuurslid 
 verantwoordelijk voor haven.  
 
11.  Verantwoording en mededelingen door het bestuurslid 
 verantwoordelijk voor Jeugdzeilen en volwassen zeilen  
 
12.  Verantwoording en mededelingen door het bestuurslid 
 verantwoordelijk voor zeilzaken (wedstrijden)  
 
13.  Plannen voor sociale evenementen  
 
14.  Rondvraag 
 
15.  Sluiting  
 
 
 
 

Het Bestuur 
 
 
 
NB:  Ingekomen stukken voor behandeling tijdens deze Algemene 

Ledenvergadering dienen per brief of per mail uiterlijk op dinsdag 4 
april 2016 te zijn ontvangen op het postadres van de vereniging, 
Kralingse Plaslaan 113, 3062 CD Rotterdam, of op het e-mailadres 
van de secretaris van de vereniging (secretaris@rzv.nl).  

 
Diegene die het financieel verslag over 2015 en de begroting voor 
2016 voorafgaand aan de vergadering willen inzien kunnen dit 
opvragen bij de penningmeester Erik Frölke 
(penningmeester@rzv.nl)  

 

	


