
 

 

Aan: Alle stemgerechtigde leden van Golfclub de Semslanden  

Onderwerp: Uitnodiging ALV maandag 5 oktober 2020 om 19.30 uur 

Gasselternijveen, 21 september 2020 

Geachte leden,  

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke zal worden 
gehouden op maandag 5 oktober 2020 om 19.30 uur. 

Gezien de nog geldende corona-maatregelen zal de ALV worden gehouden in ons clubhuis waar we de 
overdekte ruimte groter maken door een tent over het terras te plaatsen.  In die tent zal, samen met 
het clubgebouw plaats zijn voor maximaal 100 personen. 

Zowel in verband met het wettelijke voorschrift van registratie van aanwezigen alsook om ervoor te 
zorgen dat het maximumaantal deelnemers niet wordt overschreden, verzoeken wij u om - als u aan 
de ALV wenst deel te nemen - tijdig uw deelname door te geven.  Dat kunt u doen via E-Golf, op 
exact dezelfde manier als u ook voor wedstrijden inschrijft.  Onder het kopje ‘wedstrijden’ vindt u dan 
ook de ALV opgenomen.  Mocht u hier echt problemen mee hebben, dan kunt u dat melden aan het 
secretariaat. 

Als gebruikelijk, kunt u ook een ander lid machtigen om namens u te spreken - op de website vindt u 
daarvoor het machtigingsformulier.  Gezien de coronamaatregelen zullen we dit keer niet de fysieke 
machtigingen in ontvangst nemen, maar verzoeken we u om deze toe te sturen aan 
secretariaat@semslanden.nl.  

Op 25 september a.s. zullen alle vergaderstukken op de website staan, onder het kopje ‘bestuur’ en 
daarna het kopje ‘ALV’. 

We verzoeken u om zoveel mogelijk uw vragen en opmerkingen voorafgaand aan de vergadering 
schriftelijk in te dienen.  Dat voorkomt veel onwenselijk heen en weer lopen met of naar de 
microfoon.  Uw vragen/opmerkingen kunnen t/m zondag 4 oktober worden gestuurd aan 
secretariaat@semslanden.nl. 

Aangezien de voorjaars-ALV wegens de toen geldende coronamaatregelen niet kon worden gehouden, 
is de bijgevoegde agenda uitzonderlijk lang.  We zullen proberen hier zo efficiënt mogelijk mee om te 
gaan, om de vergadering toch niet te veel te laten uitlopen.  Ook in dat kader is het prettig als u 
zoveel mogelijk uw vragen en opmerkingen vooraf schriftelijk opstuurt. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Vereniging 
Golfclub de Semslanden, 

 
Jan Roukema, voorzitter 



 

 

AGENDA ALV 

maandag 5 oktober 2020 om 19.30 uur 
 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Vaststellen notulen van de ALV van 24 oktober 2019  

4. Jaarverslag 2019 

5. Geconsolideerde Jaarcijfers 2019 Vereniging en BV  

6. Verslag Kascommissie 

7. Korte terugblik op de achter ons liggende maanden van 2020 

8. Begroting 2021, Vereniging, BV en geconsolideerd 

9. Toelichting op de geconsolideerde begroting en prognose 2021 

10. Voorstel aankoop certificaten 

11. Voorstel lidmaatschapstarieven 2021 t/m 2023 

12. Voorstel meerjaren investeringsprogramma 

13. Verkiezing nieuwe bestuursleden*) 

14. Meerjaren Beleidsplan 

15. Rondvraag en sluiting 

*) bestuursleden Ina Mennega en Marijke Otten treden statutair af en stellen zich 
niet herkiesbaar.  Voor de opvolging van beiden is het bestuur in gesprek met enkele 
kandidaat-bestuursleden. 

Niet geagendeerde onderwerpen kunnen schriftelijk tot 7 dagen voor deze 
vergadering worden ingediend bij het secretariaat.  De stukken voor de vergadering 
zullen uiterlijk op 25 september op de website staan.   

Op de website vindt u ook een machtigingsformulier.  De gemachtigde persoon dient 
stemgerechtigd te zijn en mag niet meer dan één machtiging aannemen.  

 


