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Aankondiging algemene
ledenvergadering D.O.V. 2022
Donderdag 28 april 2022 is er de
Algemene Leden Vergadering van D.O.V..
Kantine open vanaf 19:30 uur aanvang
vergadering 20:00 uur. Deze vindt plaats
in het clubgebouw van D.O.V Leeuwarden,
gevestigd Kalverdijkje 77B te Leeuwarden.

Algemene ledenvergadering
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen van de leden vergadering
d.d 06-10-2020
4. Jaarverslag van het secretariaat
5. Verslag en benoeming van de
kascommissie
6. Jaarverslag financiën 2020 en
2021
Het financiële jaarverslag
ontvangt u op de algemene
ledenvergadering.
Pauze: Tijdens deze pauze kunt u uw
vragen voor de rondvraag schriftelijk
indienen bij het bestuur.
7. Bestuursverkiezing

maart 2022
Aftredend en niet herkiesbaar zijn,
Marita Ringnalda en Tonny
Holtrop.
Kandidaten voor een
bestuursfunctie dienen zich (met
inachtneming van het artikel 10,
sub 3 van de statuten) voor 15-042022, 23:59 uur te melden bij het
bestuur.
Algemeen bestuurslid Jorrit
Boersma gaat verder in de functie
van penningmeester.
Algemeen bestuurslid Ilona Zwiers
gaat verder in de functie van
secretaris.
8. Rondvraag
Hierbij bespreken we de vragen
en/of suggesties van de leden.
Voorstellen en/of suggesties
kunnen tijdens of voor de
vergadering schriftelijk ingediend
worden bij het bestuur.
9. Einde van de vergadering

Heeft u vragen/opmerkingen die u vooraf
met het bestuur wilt delen dan kunt u
deze e-mailen naar secretaris@dovleeuwarden.nl

Bereikbaarheid
Beste leden,
Er gaan de komende tijd wat
veranderingen plaats vinden in en
binnen het bestuur. Dit betekent
dat er voor wat betreft de
bereikbaarheid van het bestuur ook
wat wijzigingen zijn. Om te
voorkomen dat e-mails onverhoopt
gemist worden, heeft het bestuur
besloten om e-mailadressen voor
DOV Leeuwarden op te stellen. Als
u iets wil delen met het bestuur om
welke reden dan ook dan kan dat via
onderstaande adressen.
De voorzitter van de vereniging is
bereikbaar via voorzitter@dovleeuwarden.nl
De penningmeester en de afdeling
financiën is bereikbaar via
penningmeester@dovleeuwarden.nl
De secretaris en het secretariaat is
bereikbaar via secretariaat@dovleeuwarden.nl
Algemene zaken of vragen kunnen
gesteld of kenbaar gemaakt worden
via info@dov-leeuwarden.nl
Hiermee hopen we de
bereikbaarheid van DOV wat te
vergroten en te voorkomen dat er
een email onbeantwoord blijft,

omdat deze bijvoorbeeld verdwaald
is geraakt in een privé email.
Daarnaast kan op deze manier een
collega bestuurslid de taken
overnemen als iemand onverhoopt
ziek of afwezig is.
met sportieve groet,
namens het bestuur.
Oproep!!!
Sportieve leden van DOV
Leeuwarden. Wij als bestuur zijn
aan het kijken of wij de website van
DOV Leeuwarden kunnen updaten
en wat meer in kunnen gaan zetten.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar
leuke sportieve foto’s en/ of leuke
verhalen, quotes of wat dan ook,
maar met sport te maken heeft.
Mochten jullie foto’s hebben die wij
mogen gebruiken voor onze website
en social media (facebook en
instagram) dan horen wij dit graag.
Willen jullie hierbij er wel op letten
dat als jullie foto’s sturen dat
iedereen die op de foto staat
akkoord gaat met openbaar gebruik.
Jullie kunnen alle foto’s en stukje
sturen naar info@dovleeuwarden.nl
Wijk willen jullie alvast bedanken
voor de input.
met sportieve groet,
Het bestuur.

