13 April:
Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Locatie: KC. Zwolle, Anthony Fokkerstraat 9, 8013 NS Zwolle.

Bij deze nodigt het bestuur van de Hovawart Club Nederland u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
ledenvergadering. Hét moment om op de hoogte te blijven van de stand van zaken en toekomst van
uw HCN. Hét moment waarop het bestuur rekening en verantwoording aflegt.
Afgelopen jaar heeft het bestuur met een ernstige onderbezetting op een bewonderenswaardige
wijze de HCN draaiende gehouden.
Echter, een rasvereniging aangesloten bij de Raad van Beheer en IHF moet aan bepaalde eisen
voldoen. Ook het Ministerie van Landbouw klopt aan de deur! Daarnaast wil de HCN ook een
aantrekkelijk programma ontwikkelen voor die leden die het sociale aspect belangrijk vinden.
Hiervoor is mankracht nodig.
Verheugd kunnen wij als nieuwe bestuursleden voordragen:
Guido Klabbers

- functie: voorzitter

Jet Milius

- functie: secretaris

Els Ubbels

- functie: lid van bestuur

Mandy Oosterhagen - functie: lid van bestuur
De functie van penningmeester is helaas nog vacant, een ernstige handicap!
De agenda en aanvangstijd vindt u elders in deze Hovawartaal. Voorafgaande zal in de ochtend een
uiteenzetting over HD en oogafwijkingen mbt de fokkerij gegeven worden door Karin Goederaad. Het
is een agendapunt op de vergadering, waarover gestemd zal worden.
Namens het bestuur,
Michiel Roholl.

Ledenvergadering 13 april 2019
Locatie: KC. Zwolle, Anthony Fokkerstraat 9, 8013 NS Zwolle.
Aanvang: 13.00 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. lngekomen en uitgegane stukken
3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 20-10-2018
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslagen commissies
6. Jaarverslag penningmeester,inclusief begroting
7. Verslag Kascommissie,benoeming leden kascommissie 2019
8. Goedkeuring jaarrekening 2018
9. Decharge van het Bestuur
10. Vaststelling begroting 2019
11. Fokregelement-aanpassing en in stemming brengen.
12. Vaststelling contributie 2020
13. KCM/ HCN Jubileum.
14. Bestuursverkiezing. ln de uitnodiging elders in deze HWT leest u de voordrachten.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Michiel Rohollen en letje Froma.
15. Rondvraag
16. Sluiting

