
                                                                                                                

                             VOORAANKONDIGING  

  

  

Het bestuur van de Lagotto Romagnolo Club Nederland 

 

 nodigt u hartelijk uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 

  

Datum:           18 Juni 2022 

  

Locatie:           KV Nieuwegein, Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein 

  

Tijd:                Inloop met koffie/thee 13:15 – 13:30 

  

                       Vergadering 13:30 – 15:30 

  

Het jaarverslag (2021), de jaarrekening (2021), en de begroting (2022) zullen tijdens de vergadering besproken worden. Aanpassingen 

aan het huidige Verenigings Fokreglement (VFR), en de voorgestelde tekst omtrent de Fokgeschiktheidskeuring zullen gepresenteerd 

worden ter discussie en goedkeuring. De volledige agenda en alle relevante stukken worden u binnenkort toegestuurd. 

  

Dit jaar treden twee bestuursleden af, de voorzitter Dinette Bos-Schrijver, en algemeen bestuurslid Els Meerdink. Deze bestuursleden 

stellen zich niet herkiesbaar. Voor de positie van voorzitter draagt het bestuur Ruben Veraart voor. Er zijn bovendien maximaal 4 

vacatures voor algemeen bestuurslid. U kunt zich laten voordragen voor één van deze vijf posities door een bericht te sturen naar het 

secretariaat (secretaris@lagotto.nl) met uw naam plus de namen van 10 leden die uw voordracht ondersteunen. 

  

Tijdens de jaarvergadering kiezen we ook de leden voor de kascommissie (2 leden plus 2 reserveleden), en leden voor 

de geschillencommissie (3 leden). Als lid van de kascommissie controleert u de jaarrekening, samen met de penningmeester. Normaal 

gesproken gebeurt dat één maal per jaar, voor de ALV. Als lid van de geschillencommissie beoordeelt u geschillen tussen het bestuur en 

een of meer bestuursleden en tussen bestuursleden en/of leden onderling. Over het algemeen komt dit één of twee keer per jaar voor. U 

kunt zich kandidaat stellen voor één van deze posities door een bericht te sturen naar het secretariaat (secretaris@lagotto.nl).  

  

Alle voordrachten en kandidaatstellingen moet voor 11 juni ingediend zijn. 

  

Hoewel u ook zonder aanmelding vooraf welkom bent, vragen wij u om in verband met de hoeveelheid stoelen, koffie-thee en koekjes 

ons te laten weten of u aanwezig kan zijn. We zien graag uw aanmelding voor de vergadering voor 16 juni bij het secretariaat 

(secretaris@lagotto.nl). 

  

We hopen u allen welkom te mogen heten op 18 Juni aanstaande. 

  

Het Bestuur.                 
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