UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur van COC Rotterdam nodigt alle leden van harte uit voor de najaarsledenvergadering op dinsdag 29 november 2022. Aanvang 20.00 uur in het COC,
Schiedamsesingel 173, Rotterdam.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ALV 22 september 2021 en 6 juli 2022
5. Vaststellen herzien jaarverslag 2021
6. Vaststellen werkplan en begroting 2023
7. Vaststellen huishoudelijk reglement *)
8. Benoemen van twee aanwezige leden voor het stembureau in verband met
agendapunt 9, Gevolgd door een korte pauze
9. Bestuursverkiezing **)
10. Rondvraag en sluiting
De volledige agenda, de conceptnotulen van de ALV van 6 juli 2022, het herziene
jaarverslag 2021, werkplan en begroting 2023, het huishoudelijk reglement worden vanaf
morgen gepubliceerd op onze website: https://cocrotterdam.nl/coc-en-organisatie
De lijst met kandidaten voor de bestuursverkiezing wordt hier uiterlijk 21 november aan
toegevoegd.
*) Huishoudelijk reglement. In de voorjaarsvergadering van de ALV werd het concept
huishoudelijk reglement besproken. Er werden toen enkele inhoudelijke en redactionele
aanpassingen voorgesteld, die door een werkgroep bestaande uit de leden Marnix Kemme,
Wil Chaulet, Peter de Lang en bestuurslid Marcel van Helden zijn verwerkt in het op de
agenda geplaatste document. Het bestuur stelt voor dit huishoudelijk reglement vast te
stellen.
**) Er zijn vacatures in het huidige bestuur. Van het dagelijks bestuur is de voorzitter, Arjan
Beune aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. De bestuursfunctie van secretaris is vacant
omdat de secretaris, Leon Houtzager, is gestopt. De penningmeester, Marcel van Helden
blijft aan; hij is in de voorjaars ALV 2023 aftredend. Ook zijn in de afgelopen zittingsperiode
twee vacatures ontstaan voor algemeen bestuurslid. Het bestuur is op dit moment in gesprek
met vier kandidaten. Voorzitter en secretaris worden door de leden op de ALV in functie
gekozen.
Kandidaten of tegenkandidaten kunnen zich tot 6 november 2022 per mail aanmelden via
bestuur@cocrotterdam.nl. Zodra de gesprekken zijn afgerond, zullen de kandidaten worden
gepubliceerd op de website (zie hierboven).

