Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP op
Vrijdag 22 maart 2019 te Nijkerk
Beste leden van de Ledenraad,
Zoals jullie zien hebben we weer een goed gevulde agenda voor onze voorjaarsvergadering.
Om de juiste focus aan te kunnen brengen tijdens de vergadering en toch op tijd klaar te zijn,
stelt het Presidium daarom voor om als volgt te werk te gaan:
 Het bestuur heeft zich op ons verzoek wederom ingespannen om alle stukken op tijd
aan te leveren en inhoudelijk toe te lichten, waarvoor dank!
 Aan jullie de vraag om de stukken vooraf door te nemen - voorzover je dat nog niet
deed natuurlijk - en je vragen en opmerkingen te formuleren
 Aan het begin van de vergadering inventariseren we over welke onderwerpen er
vragen of opmerkingen zijn
 Deze onderwerpen laten we dan inhoudelijk aan bod komen, andere onderwerpen
zijn ‘hamerstukken’
 Verplichte punten komen als eerste aan bod
 Indien nodig brengen we per agendapunt een tijdslimiet aan, maar dat heeft niet de
voorkeur
Hoe staan jullie tegenover deze aanpak? Mail of app graag je opmerkingen of voorstellen
naar Ivo ivocleuren@gmail.com of 06-24942790.
Agenda
19:30 u Mogelijk spreekrecht leden, indien aangemeld volgens art. 5 van het huishoudelijk reglement.
20.00 uur
Doel

Actie

Optimaal vergaderen.
Voldoende tijd voor inhoudelijke
discussie op belangrijke punten

Vaststellen

2. Benoemingsbesluit

Benoemen gekozen
ledenraadsleden
Welkom nieuwe raadsleden

Vaststellen

Bijlage 1 word
nagezonden

3. Verslag vorige
vergadering

Vaststelen verslag 23
november en 11 januari
Doornemen actiepunten

Vaststellen

Bijlage 2a 2b en 2c

Decharge bestuur
Definitieve begroting

Vaststellen
Vaststellen

Bijlage 3a t/m 3i

5. Beleidsplan

Evaluatie Beleidsplan 20162018
Beleidsplan 2019-2021

Vaststellen

Bijlage 4a en 4b

6. Verkiezingen Bestuur

Herbenoeming Carla Kemme

Vaststellen

Bijlage 5

7. Verkiezingen Presidium
Ledenraad

Verkiezing vice-voorzitter

Vaststellen

Kandidaten kunnen
zich melden bij
voorzitter

8.
a.
b.
c.

Vaststellen nieuw huishoudelijk
reglement
Toelaten jeugd sport A bij NK
Actualiseren

Vaststellen

Bijlage 6
Bijlage 8 wordt
nagezonden
Bijlage 9

1. Opening / welkom
a. Aan- en afwezigen
b. Inventarisatie inhoudelijke
behandeling onderwerpen.
Vaststellen agenda
c. Inventarisatie rondvraag

4.
a.
b.
c.

Financiën
Financieel jaarverslag 2018
Verslag kascommissie
Begroting 2019

Aanpassen reglementen
Huishoudelijk reglement
Wedstrijdregelement
Stalnamenreglement

Informatieverwijzing

Informerend

9. Achterbanraadplegingen

Organisatoren
Achterbanraadplegingen
november 2019 benoemen

Vaststellen

Mondeling

10. Baanfaciliteiten

Aangepast voorstel

Vaststellen

Bijlage 9

11. Jaarverslagen

Afsluiten 2018

Informerend Bijlage 10, sport
wordt nagezonden

12. Ontwikkeling begrazingen

Ontvangen suggesties vanuit
de ledenraad

Informerend Bijlage 11

13. Convenant VIT NSIJP

Wordt komende maanden
opgepakt

Informerend Mondeling

14. Rondvraag
15. Sluiting

Informerend
Volgende vergadering:
vrijdagavond 23 november
2018

