Uitbreiding bestuur en bestuurswisselingen
Uitbreiding van het bestuur
Op dit moment zijn er binnen het bestuur 12 functies te weten:
Voorzitter
Vice-voorzitter/vrijwilligerscoördinator
Penningmeester
Secretaris
Ledensecretaris
Instructiecommissaris
Materiaalcommissaris
Jeugdcommissaris
Wedstrijdcommissaris
Toercommissaris
Botenhuiscommissaris
Sooscommissaris
Het bestuur wil graag een extra functie toevoegen: de functie van tweede penningmeester.
Reden voor deze uitbreiding is dat het takenpakket van de penningmeester behoorlijk zwaar
is. Daarnaast lopen we nu tegen problemen met het betalingsverkeer aan als de
penningmeester niet beschikbaar is (bijvoorbeeld tijdens vakantie van de penningmeester).
Voor uitbreiding van het bestuur is formeel toestemming van de Algemene Leden
Vergadering (ALV) nodig. Wij vragen de ALV om in te stemmen met de uitbreiding van het
bestuur met een tweede penningmeester.

Aan- en aftreden nieuwe bestuursleden, vacatures binnen het bestuur
De huidige penningmeester, Rolf Olsen, heeft te kennen gegeven dat hij het
penningmeesterschap niet langer met zijn werk kan combineren. Hij wil zijn functie zo
spoedig mogelijk neerleggen. Kees Dijst is bereid om de hierdoor ontstane vacature per 24
november (datum van de Algemene ledenvergadering) in te vullen.
De nieuwe functie van tweede penningmeester moet ingevuld gaan worden. Erik de Jong
ondersteunt de penningmeester op dit moment al bij het voeren van de administratie. Hij is
bereid om de functie van tweede penningmeester in te vullen.
De functie van materiaalcommissaris is al enige tijd vacant. Denis du Cloo heeft zich
beschikbaar gesteld voor deze functie.
De functie van instructiecommissaris is nog steeds vacant. Er hebben zich de afgelopen
periode geen kandidaten voor deze functie gemeld. Op dit moment neemt de Vice-voorzitter
(Jaap Nijman) de taken van de instructiecommissaris waar.

Nieuw lid kascontrolecommissie
In verband met de huidige taken van Erik de Jong (ondersteuning van de penningmeester in
de afgelopen periode en benoeming tot tweede penningmeester per 24 november) kan hij
niet langer zitting nemen in de kascontrolecommissie. We hebben dus een nieuw lid voor de
kascontrolecommissie nodig. Wie wil zitting nemen in de kascontrolecommissie?

