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Algemene Ledenvergadering 2011

Datum: Woensdag 9 maart

Tijd: Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Plaats: Restaurant “De Engel”, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ALV 2010 (zie bijlage)

• Vorm en inhoud.

• Naar aanleiding van.

5. Jaarverslag (secretaris) (zie bijlage)

6. Financiële zaken:

• verslag kascommissie

• jaarverslag (penningmeester) (zie bijlagen)

• benoeming kascommissie 2010-2011

• vaststelling hoogte contributie:

Afhankelijk van de plannen van de Gemeente om te korten op de subsidie, een beschei-

den contributie verhoging per 1 januari 2012 (5 euro jeugd/junioren, 10 euro senioren per

halfjaar).

• trouwe leden korting: het bestuur stelt voor om mensen die 15 jaar of langer lid zijn een

korting te geven op het lidmaatschap van 50%

7. Verkiezingen:

• Secretaris (Erik treedt reglementair af en is herkiesbaar.)

8. UTI paspoort.

Voorstel bestuur: UTI paspoort voor alle leden (inclusief jeugd) vanaf 8-ste kub (gele band en

hoger)

9. Kubgraad examens.

Voorstel bestuur: kubgraadexamens (inclusief band en diploma) gratis.

10. Vaststelling ‘Huishoudelijk Reglement’

Voorstel: een viertal wijzigingen of aanvullingen (zie bijlage)

• Trouwe leden korting (Art. 2.4)

• UTI paspoort vanaf 8ste kub (Art. 3.6)

• Kubgraadexamens gratis (Art. 13.5)

• aanwezigheid verplicht van minimaal een kader- of bestuurlid van 18 jaar of ouder bij iedere

les. (Art. 16.5)

11. Ontwikkelingen samenwerking van onze bond UTI met de NTA

12. Vrijwilligerszaken (Taedag, clubkampioenschap, . . . ).

Secretariaat: Dassenakker 37, 3994 EE Houten Taekwon-do
Telefoon: 030–6373580. Postgiro: 5997562 Vereniging

E-mail: info@taekyonhouten.nl Taekyon
Internet: taekyonhouten.nl Houten



T
a
e
k
w
o
n
d
o

TTT
vereniging

AEKYONAEKYONAEKYON
HOUTEN 2

13. Wat verder ter tafel komt. (Samenwerken met andere Budo verenigingen in Houten. Taekwondo

voor vrouwen. Jeigdsportpas. . . . )

14. Rondvraag

15. Sluiting
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