
T.T.V.WESTERZICHT 
OPGERICHT 1 OKTOBER 1974 EN KONINKLIJK GOEDGEKEURD 2 JANUARI 1975
 
ZAALADRES : VAN DOORNLAAN 33A TE VLISSINGEN(WEST
 
_____________________________________________________________________
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 
Aan de leden en donateurs van de TTV Westerzicht.
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de TTV Westerzicht 
welke zal worden gehouden op woensdag 17 februari 2016
aan de van Doornlaan 33a te Vlissingen.
 
Sportgroeten 
Johan Meijer 
Secretaris. 
 
Agenda. 
1. Opening. 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 februari 2015.
3. Mededelingen.( algemene zaken)    
4. Bestuurszaken. 
 a. Herverkiezing c.q. aftreden bestuursleden (voorzitter en penningmeester)
 b. Jaarverslag 2015 van het secretariaat.
5. Financiële zaken. 
 a. Financiële rekening 2015 met verslag kascontrolecommissie en de begroting 2016.
 b. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie (z
 c. Contributieverhoging. 
 d. Overige financiële zaken 
6.  Commissies. 
 a. Activiteitencommissie. Mededelingen.
 b. Bouwcommissie. Voortgang.
7. Rondvraag. 
8. Sluiting. 
 
Toelichting 4b 
Een exemplaar van het jaarverslag ligt vanaf ongeveer 
ontmoetingsruimte in de zaal. 
 
Toelichting 5a 
De financiële rekening kunt u vanaf één week voor de vergadering opvragen bij de penningmeester.
 
Toelichting 5b 
De kascontrolecommissie dient aangevuld te worden 
reservelid voor 2017 tevens lid voor de jaren 201
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________
Secretariaat     
J. Meijer    
Middelburgsestraat 106a  
4388 VR Oost-Souburg  

T.T.V.WESTERZICHT 
OPGERICHT 1 OKTOBER 1974 EN KONINKLIJK GOEDGEKEURD 2 JANUARI 1975

ZAALADRES : VAN DOORNLAAN 33A TE VLISSINGEN(WEST-SOUBURG) 

________________________________________________________________________________________

Ledenvergadering. 

Aan de leden en donateurs van de TTV Westerzicht. 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de TTV Westerzicht 

woensdag 17 februari 2016, aanvang 20.00 uur 
aan de van Doornlaan 33a te Vlissingen. 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 februari 2015. 
3. Mededelingen.( algemene zaken)          

.q. aftreden bestuursleden (voorzitter en penningmeester)
b. Jaarverslag 2015 van het secretariaat. 

a. Financiële rekening 2015 met verslag kascontrolecommissie en de begroting 2016.
b. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie (zie toelichting) 

 
d. Overige financiële zaken  

a. Activiteitencommissie. Mededelingen. 
b. Bouwcommissie. Voortgang. 

Een exemplaar van het jaarverslag ligt vanaf ongeveer 2 weken vóór de vergadering ter inzage in de 

De financiële rekening kunt u vanaf één week voor de vergadering opvragen bij de penningmeester.

De kascontrolecommissie dient aangevuld te worden met een lid voor de jaren 2017 en 2018 en een 
tevens lid voor de jaren 2018 en 2019. 

_________________________________________________________________
  Rekeningnummer Rabobank  
  NL23 RABO 0126 1148 70  
  Tel. (0118) 471831 
  email : secretariaat@ttvwesterzicht.nl

T.T.V.WESTERZICHT  
OPGERICHT 1 OKTOBER 1974 EN KONINKLIJK GOEDGEKEURD 2 JANUARI 1975 

_____________________ 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de TTV Westerzicht 
 in ons clubgebouw 

.q. aftreden bestuursleden (voorzitter en penningmeester) 

a. Financiële rekening 2015 met verslag kascontrolecommissie en de begroting 2016. 

2 weken vóór de vergadering ter inzage in de 

De financiële rekening kunt u vanaf één week voor de vergadering opvragen bij de penningmeester. 

met een lid voor de jaren 2017 en 2018 en een 

___________________ 
  
  

secretariaat@ttvwesterzicht.nl 


