
 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering KV KIOS Ruinerwold d.d. 

13 november 2019 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Notulen jaarvergadering 29 oktober 2018 (allen ontvangen)   

5. Jaarverslag bestuur 

6. Financiën 

6.a. Financieel jaarverslag (ligt 15 minuten voorafgaand aan de vergadering ter inzage) 

6.b. Verslag kascommissie (Patrick Roelevink en Janita Zantinge)  

6.c. Vaststellen financieel jaarverslag 

6.d. Verkiezing kascommissie 

Volgens schema aftredend: Martijn Ziel  

Het bestuur stelt aan de algemene vergadering voor Martijn Ziel te benoemen tot lid van de 

kascommissie voor de komende twee jaren (tweede en laatste termijn). 

De kascommissie bestaat dan voor 2019-2020 uit Patrick Roelevink en Martijn Ziel. 

Plaatsvervangend lid is Janita Zantinge.  

6.e. Begroting  

6.f. Vaststelling contributies en overige tarieven 

 

7. Verslagen overige commissies (zie website https://www.kiosruinerwold.nl/ledenvergadering) 

Liggen ook 15 minuten voorafgaand aan de vergadering ter inzage.  

8. Bestuursverkiezing 

Volgens schema aftredend en herkiesbaar: Rosan van der Linde  

Volgens schema aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter: Ronald Wagter  

Tussentijds aftredend Frans Noppert en Erik Kuijer (reeds gedurende het jaar zijn bestuurstaken 

neergelegd).  

In de ontstane vacatures welke ontstaan door het aftreden van Frans Noppert en Erik Kuijer is 

nog niet voorzien. Eventuele kandidaten zullen zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden. 

Belangstellenden kunnen zich sowieso voor de vergadering melden bij één van de bestuursleden. 

 

Indien tijdens de vergadering nog geen kandidaat beschikbaar is, vraagt het bestuur mandaat om 

bij een geschikte kandidaat (m/v/x) deze te benoemen als bestuurslid. 

9. Evaluatie rookbeleid 

9 a. Ervaringen huidige situatie  

9 b. Toekomstige ontwikkelingen 

10. Voortgang ontwikkelingen beleidsplan 

10 a. Voortgang 

10 b. Missie, visie en motto 

10 c. Vervolgstappen, actieplannen opzetten vanuit de commissies ter ondersteuning van het 

realiseren van de doelstellingen. Stel je zelf de vraag: Hoe kan ik bijdragen  

https://www.kiosruinerwold.nl/ledenvergadering


 

 

11. Het jubileumjaar 

11 a. Activiteiten 

11 b. Voortgang 

12. Rondvraag 

Items voor de rondvraag graag uiterlijk 12 november te worden aangeleverd, zodat hier een 

reactie op gegeven kan worden tijdens de vergadering.  

13. Sluiting 


