UITNODIGING VOOR DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 11 FEBRUARI 1992
IN CAFÉ MARKTZICHT
OM
19.30 UUR
AGENDA

1, Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Verslag jaarvergadering 19 februari 1991
Verslag 1991 secretaris
5. Verslag 1991 penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming
leden kascontrolecommissie 1993
7 Vaststelling contributie 1992
S Verkiezing bestuursleden
9 Info
10 Stand van zaken clubgebouw
11 Programma 1992
12. Rondvraag
13. Sluiting

ad 3.

Zie info februarii 1991

ad ^.

Wordt uitgereikt op de vergadering

ad 5.

Wordt uitgereikt op de vergadering

ad 6.
ad 7.

ad 8.

Bestuursleden worden voor een periode van twee opeenvolgende jaren gekozen. Een aftredend bestruurslid is
onmiddellijk herkiesbaar. Aftredend en herkiesbaar
zijn dit jaar Jan Goossink en Richard Hagel. Tegenkandidaten kunnen tot 10 februari 1992 schriftelijk
worden aangemeld bij Willem Stipdonk. De aanmelding
moet zijn ondertekend door minimaal vijf leden.

ad

Het bestuur zal voorstellen om meer leden te betrekken bij de samenstelling van "info' en het aantal
keren dat 'info' verschijnt, terug te brengen tot zes
(nu tien è elf keer). Nadere toelichtii•ng volgt ter
vergadering.

9.

ad 11.

Concept-programma wordt uitgereikt op de vergaderi ng.

'

In de kascontrole-commissie 1992 hebben zitting Ad
Kamphuis en Leo Engbers.
^oV65^: Zal ^"tellen om de contributie over
1992 met te wijzigen. Dus f 60,- voor leden van 16
jaar en ouder en f 50,- voor leden jonger dan 16
HT.Vl65. !^r ^ 0Uder- In het bedra9 is opgenomen
het (F)1ets(E)venementen(P)lan, de (F)iets(T)oer(K)aartverzekering, de extra fiets- en schaatsverzekermg, het Toerboekje en een abonnement op Toerfietsmagazin (verschijnt 5 keer per jaar). Bij twee
of meer gezinsleden wordt slechts één Fietstoermagazin toegezonden. In dat geval wordt door de NFTU een
korting verstrekt van f 6,- aan elk tweede, derde,
d
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Penningmees-

EIGEN VELDTOERTOCHT
Op 16 februari a.s organiseren we weer onze eigen veldtoertocht. Vanuit de kantine van Sportclub Denekamp naar Ootmarsum, Vasse en Mander en via Duits grondgebied en Tilligte
weer terug naar Denekamp. We verwachten veel deelnemers
(vorige toertocht in november ± 250). Als club vertrekken we
om 9.00 uur vanaf de kantine van Sportclub Denekamp.
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