
Algemene Ledenvergadering Star 2019 
 
Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 
2019, die wordt gehouden op dinsdag 25 juni om 19.45 uur in Den Hommel.  
U kunt eventuele agendapunten toevoegen, via de secretaris, f.ophorst8@upcmail.nl 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen ALV juni 2018 
4. Verslag van de belronde door het bestuur, voorjaar 2019 
5. Verslag van de secretaris  
6. Verslag SGCT, toekomst van deze commissie 
7. Verslag FzL-trofee 
8. Verslag Technische commissie, goedkeuring personele bezetting en speelkalender 
9. Verslag van het Protestcomité  
10. Toekomst van de Feestcommissie  
11. Verslag van de Kascommissie 2018-2019 en verkiezing nieuwe commissie 2018-2019 
12. Verslag van de penningmeester, jaarrekening 2018-2019, begroting 2019-2020.  
13. Contributie 2019-2020 
Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten. 
14. Samenstelling bestuur 2019-2020 
Het bestuur bestond in 2018-2019 uit: 
Naam    functie      mandaat tot  
Jaap Hazewinkel  voorzitter      2022 
Henk van Doren  penningmeester     2021 
Felix Ophorst   secretaris      2020 
Marc Kuijpers   technische zaken     2020 
Anneke Douma  ledenadm en overige bestuurszaken  2021 
Henk neemt afscheid, hij verhuist naar Groningen. Het bestuur is verheugd in Marc Mentink 
een opvolger als penningmeester te hebben gevonden en stelt voor hem bij deze in die 
functie te benoemen. De samenstelling van het bestuur wordt dan dus: 
Voorzitter:       Jaap Hazewinkel 2022 
Penningmeester:      Marc Mentink  2021 
Secretaris:       Felix Ophorst  2020 
Technische zaken     Marc Kuijpers  2020 
Ledenadministratie en overige bestuurszaken Anneke Douma 2021 
15. Wijzigingen reglementen: uitbreiding privacyreglement, niet langer ieder jaar vermelding 
toelatingscriteria in het Huishoudelijk Reglement, maar alleen als die wijzigen, vermelden in 
het HR dat nieuwe leden zich via de website aanmelden en niet meer via een formulier, en 
een toevoeging in het HR waarin de soorten leden (halfleden enz.) worden beschreven 
16. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd 
17. Agendapunten van leden 
18. Rondvraag en sluiting 
 


