
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BALLANGRUD 

Datum Vrijdag 23 November 2018 

Locatie Jurykamer IJsbaan Breda 

19:45 uur Ontvangst met koffie of thee 

20:00 uur Algemene Ledenvergadering 

 

AGENDA 

1. Opening vergadering, welkom, mededelingen. 

Patrick Siliacus, secretaris, zit de vergadering voor gelet op de vacature van voorzitter.  

2. Verslag ALV 23 november 2018 (zie bijlage 1 op www.ballangrudbreda.nl/).  

- Vaststellen verslag en ondertekenen door voorzitter en secretaris. Patrick Siliacus tekent twee 

keer waarvan eenmaal als plaatsvervangend voorzitter. 

- Terugkoppeling suggesties vorige vergadering (zie bijlage 2 op www.ballangrud.nl/). 

3. Samenstelling bestuur. 

a. Voorzitter:  

- Sinds twee jaar is de functie van voorzitter vacant. 

- Voorstel: Jan van Reede te benoemen per 1 juli 2019 

b. Secretaris: 

- Aftredend en niet herkiesbaar: Patrick Siliacus, Secretaris. 

- Voorstel: Giel Eussen te benoemen. 

c. Penningmeester: Rian Buitendijk, geen wijziging. 

d. Voorzitter Technische Commissie  

- Deze functie is 1 jaar vacant en dat is een ernstig probleem.  

Het raakt de kern van onze vereniging. Willard van Vugt heeft na zijn aftreden vorig 

jaar het werk voortgezet, maar dat stopt nu echt.  

Al enige tijd wordt er gewerkt met 3 coördinatoren die de wintertrainingen organiseren 

voor respectievelijk recreanten, jeugd en licentiehouders. De voorzitter TC verzorgt de 

verbinding binnen en buiten de vereniging.  

Zonder voorzitter TC betwijfelt het bestuur of zij haar taak en verantwoordelijkheid om 

de vereniging te besturen wel kan waarmaken.  

e. Voorzitter Jeugd Commissie:  

- Aftredend en herkiesbaar: Jeroen Sterk. 

f. Voorzitter PR en Communicatie: 

- Aftredend en herkiesbaar: Daniëlle Frijters 

g. Bestuurslid zonder portefeuille.  

- Voorstel: 2 bestuursleden zonder portefeuille toevoegen aan het bestuur.   Ze kunnen 

dienen als opstap- en kennismakings plek om zich te oriënteren op bestuurswerk. 

 
 

http://www.ballangrudbreda.nl/


 
4. Financiële verslaglegging en planning 

Vragen over dit agendapunt kunnen ALLEEN VOORAF SCHRIFTELIJK per mail worden gesteld tot 21 

november aan de penningmeester, penningmeesterballangrud@gmail.com 

a. Jaarverslag 2017-2018 (mondelinge toelichting penningmeester) 

b. Verslag kascommissie  

c. Decharge kascommissie 

d. Benoeming nieuwe kascommissie  

e. Begroting 2018 – 2019 De begroting met toelichting heeft u per mail van dd. ontvangen. 

5. De Krabber. Toelichting op bestuursbesluit om te stoppen, gebaseerd op overwegingen en raadpleging 

van de leden. (zie bijlage 3 op www.ballangrudbreda.nl) 

6. Rondvraag en sluiting (rond 21.00 uur), nazit met een drankje in ‘t Wakske. 

 
 

http://www.ballangrudbreda.nl/

