UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN U B T
Secretariaat: André Uileman, IJsvogellaan 13, 2261 DL Leidschendam, telefoon 070–3200631, e-mail:
andre.uileman@ziggo.nl
CONVOCATIE
voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op woensdag 13 juni 2018, aanvang 20.00 uur, in de
zaal van SDU, Marie Heinenweg 15, Den Haag, telefoon 070-3668650.
AGENDA
1.

Opening

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2017

3.

Ingekomen stukken

4.

Verslag van de kascommissie

5.

Jaarverslag

6.

Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn Ron de Wolf (voorzitter) en Ymke Thomas (commissaris toernooien &
wedstrijden). Zij stellen zich herkiesbaar; namen van tegenkandidaten kunnen tot 10 juni
2018 worden ingediend bij de secretaris.

7.

Commissies
Kascommissie
Peter Melet (aftredend)
Edgar van der Meer
Bas Mullekes

van de secretaris
van de penningmeester
van de hoofdcompetitieleider
van de commissaris toernooien & wedstrijden

Protestcommissie
Cees Pater
Paul van der Bol
John Klappers
Marjolein Wolthoorn (reserve)

8.

Uitreiking prijzen

9.

TTapp

10.

Begroting voor het seizoen 2018-2019

11.

Herziening Statuten en Reglementen – bestuursvoorstel

12.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

13.

Kalender voor het seizoen 2018-2019

14.

Bestuursmededelingen

15.

Rondvraag

16.

Sluiting

Het bijwonen van de vergadering is voor verenigingen verplicht.
Vertegenwoordigers van verenigingen hebben slechts stemrecht indien zij als bestuurslid van die
vereniging bij het bestuur van de UBT zijn aangemeld. Als een vertegenwoordiger daaraan niet
voldoet moet deze zijn voorzien van een volmacht tot stemmen, ondertekend door een bestuurslid
van die vereniging.
De stukken met betrekking tot het voorstel tot herziening van de Statuten en Reglementen (punt 11)
zijn op 5 maart 2018 per e-mail aan de verenigingen verzonden. De in de punten 2, 5, 9, 10 en 13
genoemde stukken volgen uiterlijk 23 mei 2018. Als ze dan niet zijn ontvangen neemt u contact op met
de secretaris. Voor de overige genodigden worden ze bij binnenkomst uitgereikt, tenzij met de
secretaris anders wordt afgesproken. De stukken zijn tevens beschikbaar op de website: www.ubt.nu.
Leidschendam, 3 mei 2018

