Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP op
Vrijdag 22 november 2019 te Nijkerk
Beste leden van de Ledenraad,
Na een geslaagde voorjaarsvergadering, houden we voor het najaar hetzelfde format aan. We
verwachten van jullie dat je vooraf wat tijd spendeert aan het doornemen van de agenda en de
stukken. Verder geldt volgens het nieuwe huishoudelijke reglement dat jullie tot maandag 18
november 20.00 uur aanvullende agendapunten kunnen aandragen. Bij het eerste agendapunt beslist
de voltallige raad dan of het agendapunt behandeld wordt.
Aan het begin van de vergadering inventariseren we dus over welke onderwerpen er vragen of
opmerkingen zijn en deze laten we inhoudelijk aan bod komen. Verplichte punten komen als eerste
aan bod. Indien nodig brengen we een tijdslimiet aan, maar dat heeft niet de voorkeur
Agenda
19:30 u Mogelijk spreekrecht leden, indien aangemeld volgens art. 5 van het huishoudelijk reglement.
20.00 uur
Doel / Toelichting

Actie

Optimaal vergaderen. Voldoende tijd
voor inhoudelijke discussie op
belangrijke punten

Vaststellen

2. Verslag vorige
vergadering

Vaststellen verslag 22 maart

Vaststellen

Bijlage 1

3. Actiepunten

Ledenraad informeren over
voortgang van actiepunten en waar
mogelijk sluiten

Informerend

Bijlage 1

Financiële handelingsruimte bestuur
2020

Vaststellen

Bijlage 2a t/m 2c

5. Tarieven 2020

Vaststellen tarieven 2020

Vaststellen

Bijlage 3

6. Verkiezing kascommisie

Bram Vervest treedt af en is niet
herkiesbaar. Remco de Munck
treedt af en is wel herkiesbaar.

Vaststellen

Tijdens vergadering
kandidaten
inventariseren

7. Evaluatie WK Berlijn 2019

Evaluatie

Informerend

Mondeling bestuur
Bijlage 7

8. Evaluatie Jubileumdag

Evaluatie

Informerend

mondeling

9. Baanfaciliteiten

Besluitvorming over inzet budget

Vaststellen

Bijlage 4

Informerend

Bijlage 5

Vaststellen

Bijlage 6a en 6b

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

4. Begroting 2020
a. Voortgang begroting /
realisatie 2019
b. Voorlopige begroting 2020
c. Toelichting op voorlopige
begroting

10. Convenant VIT
11. Ledenraadsverkiezingen

Uitschrijven van de ledenraadsverkiezingen van maart 2020.
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Informatieverwijzing

12. Begrazingen

Bijpraten voortgang overleg bestuur
werkgroep begrazingen

Informerend

Mondeling

13. Evaluatie proces bij
tussentijdse vragen

Hoe gaan we hier in de toekomst
mee om?

Informerend

Bijlage 8

14. Ledenraadplegingen
a. Terugkoppeling regio
midden
b. Evaluatie noord en zuid
c. Planning maart 2020

Bijpraten, plannen

Informerend / Mondeling
Vaststellen

15. Rondvraag
16. Sluiting

Informerend
Volgende vergadering:
27 Maart 2020
20 november 2020
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