
Agendapunt 12:  Verkiezing van 

12a:  Verkiezing Kascommissie 2019  

Samenstelling Kascommissie in 2019: de huidige kascommissie bestaat uit Chris Mijnsbergen en 

Edwin van Leeuwen, Chris is aftredend in 2020, en Edwin in 2021. Statutair gezien mag deze 

commissie nog 1 jaar in de huidige samenstelling doorgaan doch Artikel 14 uit de statuten geeft aan 

dat de Kascommissie uit 3 leden en een plaatsvervangend lid moet bestaan. Dus voor komend jaar 

zou er nog  1 lid en een 1 plaatsvervangend lid benoemd kunnen worden.  Kandidaten kunnen zich 

melden bij het bestuur.  

Artikel 14 3.a.:  De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden 

en een  plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. b. De 

leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts eenmaal  

herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 

bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.  

12.b.: Verkiezing Bestuur:  

Rooster van aftreden: 

Functie Termijn Periode Status 

Voorzitter vacant Marion de Leux voorzitter a.i. 

Penningmeester Marion de Leux 4e 2016-2019 In functie 

Secretaris Andrea Ringelberg 1e 2017-2020 In functie 

Wedstrijdzaken Antoinette Gijzel 2e 2018-2021 In functie 

Jeugdzaken* vacant  

50+ en wedstrijdleider Jan v.d. Klooster 1e 2017-2020 In functie 

Algemeen lid Reinier de Rooij Overleden  28-12-2018 

 
Volgens het rooster van aftreden/wegens overlijden zijn er de volgende vacatures:  

 Voorzitter 

 Penningmeester 

 Bestuurslid Jeugdzaken 

 Algemeen lid 

De penningmeester is aftredend in 2019, doch is herkiesbaar.  

Bovendien zoekt het bestuur nog steeds iemand ter assistentie van Antoinette Gijzel van 

Wedstijdzaken. Het bestuur zal hiertoe enige leden persoonlijk benaderen, doch het staat de leden 

ook vrij om zich hiertoe te melden.  

Voorts verwijzen wij naar het Algemeen Reglement en de Statuten: deze vindt u op de website, 

onder het kopje ‘De Vereniging’ 

*Jeugdzaken: indien van toepassing 


