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ONZE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) VINDT PLAATS OP 
 VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022, AANVANG 14:00 UUR (INLOOP VANAF 13:30 UUR) 

 IN GEBOUW SWANLA, BURGEMEESTER KLINKHAMERWEG 86 - 2761 BJ ZEVENHUIZEN 
 
U komt toch ook? Wij stellen het zeer op prijs als u er bent. Het is voor ons als bestuur belangrijk om 
verantwoording af te leggen. 
Wel vragen wij u het bijgaande formulier “IK KOM NAAR DE ALV 2022” in te vullen en VOORAF 
UITERLIJK 23 SEPTEMBER A.S. aan ons toe te sturen (per post naar Mezendaal 254 te 2914 EE 
Nieuwerkerk aan den IJssel of per mail aan SECRETARIS@SAZUIDPLAS.NL).  
 
HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT: 
13:30 uur Inloop met koffie en gebak 
14:00 uur Algemeen officieel gedeelte 
14:45 uur Tweede koffieronde 
15:15 uur Shantykoor Het Kraaiennest 
16:15 uur Borrel en uitgebreide snacks – viering vijfjarig jubileum 
18:30 uur Sluiting 
 
AGENDA voor het Algemeen officieel gedeelte 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verantwoording over 2021 

- Verslag over 2021 van de secretaris 
- Financieel verslag over 2021 van de penningmeester 
- Verklaring van de kascommissie 

3. Decharge van het bestuur over 2021 
4. Bestuursverkiezing  

- Onze voorzitter, Mevr. Ellie Ham-Onderwater, is op 1 januari 2022 formeel afgetreden als 
voorzitter. Wij zijn dus op zoek geweest naar een nieuwe voorzitter en gelukkig heeft zich een 
kandidaat gemeld. Wij dragen hem als opvolger voor aan deze vergadering. 
Een voordracht van een tegenkandidaat door leden moet – volgens de statuten – voor de 
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
- Verkiezing Voorzitter: Bestuur stelt voor om dhr. Martin Damen te verkiezen als voorzitter 
- Goedkeuring van het Rooster van Aftreden 
- Afscheid van mevr. Ellie Ham-Onderwater 

5. Verkiezing Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Adrie de Volder en Chris Nebelstein. Andere kandidaatstellingen    
kunnen tot de aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Het huidig 
bestuur stelt u voor om beide bovengenoemden te herkiezen. 

6. Vaststelling Jaarcontributie over 2023 van € 25,-- 
7. Doelstellingen SAZ 
8. Huishoudelijke Zaken 

- WBTR / wijziging statuten en eventuele andere aanpassingen 
- Huishoudelijk Reglement 2022 
- SAZ-Organigram 
- Toelichting vrijwilligersstructuur en oproep vrijwilligers/vacatures 

9. Vragen 
10. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering  
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VERGADERSTUKKEN OP ONZE WEBSITE: 
Het zou alleen tegen hoge kosten mogelijk zijn om alle vergaderstukken in een papierenvorm aan u te 
doen toekomen. Daarom staan, net als voorgaande jaren, de meeste vergaderstukken nu al of volgen 
binnenkort, op onze website onder: HTTP://SAZUIDPLAS.NL/VERENIGING/DOWNLOADS/ 
 
U kunt zich dus al op voorhand inlezen. Eventueel zijn papieren versies te bestellen bij de secretaris via 
SECRETARIS@SAZUIDPLAS.NL of via telefoonnummer: 06- 27 19 26 90. 
 
VERVOER NAAR ALV 
Wij gaan ervan uit dat u uw vervoer in principe zelf regelt. Mocht dit echt niet lukken of bent u slecht 
ter been, dan kunt u bellen met SAZ-Vervoerplanning: 
telefoon 06-21 67 08 35 op maandag t/m vrijdag van 10:00 - 12:00 uur. 
 
NIET VERGETEN  
1) het Formulier “IK KOM NAAR DE ALV 2022” in te vullen en op te sturen vòòr 23 september 
2) voor registratie van de aanwezige leden op de ALV is het voor ons makkelijk dat u uw ledenpasje 
2022 meeneemt naar de ALV 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FORMULIER “IK KOM NAAR DE ALV 2022”  
 
Hoofdlid 
Naam:   …………………………………………………………………………………… 
Lidnummer:  ………….. 
Adres:  …………………………………………………………………………………… 
Postcode ………………………… 
Woonplaats: ………………………………………………………………………………….. 
 
Partnerlid 
Naam:  …………………………………………………………………………………. 
Lidnummer: ………….. 
 
is/zijn voornemens de ALV 2022 bij te wonen en meldt/melden zich hiervoor bij deze aan. 
 
Formulier uiterlijk 23 september 2022 opsturen naar SAZ, Mezendaal 254 te 2914 EE Nieuwerkerk aan 
den IJssel of per mail aan secretaris@sazuidplas.nl  


