
Algemene Ledenvergadering 
GTV Van Starkenborgh  
 
Dinsdag 15 februari 2022, 20.00 uur  
 
 
 
 
Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de online Algemene ledenvergadering van 15 februari 
2022 om 20.00 uur. Vanwege de corona-richtlijnen organiseren we deze vergadering niet zoals 
gebruikelijk in de kantine. De tijdelijke wetgeving biedt ons de mogelijkheid tot uitstel van de 
ALV of tot het organiseren van een digitale ALV. Ook dit jaar hebben we als bestuur gekozen 
voor de laatste optie (via Microsoft Teams). Dit betekent dat er ook dit jaar iets andere 
spelregels gelden tijdens de vergadering, maar ook daaraan voorafgaand al. Lees deze 
uitnodiging en bijbehorende agenda daarom goed door. 
 
 
Aanmelden 
 
Het is van belang dat je je van tevoren aanmeldt voor de digitale ALV, zodat we je een link 
kunnen sturen die toegang geeft tot de vergadering. Let op: als meerdere mensen in een gezin lid 
zijn, en allen willen aanwezig zijn bij de digitale ALV en kunnen stemmen, dan dient ieder lid met 
een verschillend e-mailadres, via een tweede computer/tablet etc. in te loggen. Heeft maar één 
persoon in één huishouden de uitnodiging ontvangen terwijl er meerdere leden zijn, dan 
ontbreken de andere adressen in onze administratie: geef deze dan alsnog door aan de 
secretaris zodat iedereen alsnog kan worden uitgenodigd. 
Geef uiterlijk zaterdag 12 februari 2022 om 20.00 uur via secretaris@starkenborgh.nl door 
dat je wilt deelnemen. In verband met de presentielijst is het van belang dat iedereen zich 
persoonlijk aanmeldt (dus ook als je uit hetzelfde huishouden komt). 
 
 
Voorbereiding 
 
Een digitale vergadering verloopt anders dan normaal. Je neemt deel vanuit huis achter je eigen 
pc, laptop, tablet of telefoon. Echt levendige gesprekken kunnen niet gevoerd worden. Om toch 
zoveel mogelijk recht te doen aan een ieders mening, vragen wij je om de stukken van tevoren 
goed te lezen en informerende vragen en bezwaren tegen de vergaderorde uiterlijk zaterdag 
12 februari 2022 om 20.00 uur aan ons kenbaar te maken via secretaris@starkenborgh.nl. 
 
 
Agenda  
 

1. Opening  
 
2. Handleiding en spelregels digitaal vergaderen 
 (klik hier voor handleiding en spelregels) 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  

 
4. Notulen ALV d.d. 18 mei 2021  

(klik hier voor notulen) 
 

5. Presentatie jaarverslag 2021 en vooruitblik 2022 
 

mailto:secretaris@starkenborgh.nl
mailto:secretaris@starkenborgh.nl
file:///C:/Users/Stephanie/Documents/Bestuur/ALV/2021/Handleiding-en-spelregels-ALV-18-mei-2021%20(1e%20concept).docx
file:///C:/Users/Stephanie/Documents/Bestuur/ALV/2021/Notulen%20ALV%2013%20februari%202020.pdf


6. Financieel jaarverslag 2021 
  (klik hier voor het financieel jaarverslag) 
 

7. Verslag kascommissie 
 
 
Pauze 
 
 

8. Begroting 2022 
 (klik hier voor begroting) 
 

9. Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden 
 Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement kunnen kandidaten voor het 

bestuur worden voorgedragen door minimaal 5 leden en kunnen zij zich tot 7 dagen voor 
de vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur. 

 
a. De functie van penningmeester is vacant. 
  
b.  Stephanie Colenbrander treedt af als secretaris. 
 Het bestuur stelt voor Stephanie Colenbrander opnieuw in de vacature van 
 secretaris te benoemen. 
 
c. Marius de Fielliettaz Goethart treedt af als voorzitter TC. 
 Het bestuur stelt voor Onno Dijkveld Stol in de vacature van voorzitter TC te 
 benoemen. 
 
d. De functie van voorzitter RC was vacant. 
 Het bestuur stelt voor Dirk Klein in de vacature van voorzitter RC te benoemen. 
 

10. Update onderzoek investeringen park: aanleg baan 8/nieuwe schuren/led-
verlichting/zonnepanelen  

  
11. Rondvraag 
 
12. Sluiting 

 

file:///C:/Users/Stephanie/Documents/Bestuur/ALV/2021/jaarrekening%202020def19-04-2021.pdf
file:///C:/Users/Stephanie/Documents/Bestuur/ALV/2021/Begroting%202021%20van%20Starkenborgh%20def%2019-04-2021.pdf

