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Datum 17 december 2008
onderwerp Ingelaste algemene ledenvergadering/winteractiviteit en een
extraatje

Beste leden,
Op donderdag 29 januari 2009 wordt een ingelaste Algemene
ledenvergadering gehouden en organiseert RTC Twente de winteractiviteit.
Ingelaste Algemene ledenvergadering
De vergadering begint om 19.30 uur bij café-restaurant Concordia te
Denekamp. Deze ingelaste vergadering is noodzakelijk voor de wijziging
van de statuten. De statuten dateren al uit het oprichtingsjaar 1978. De
statuten zijn daarom geactualiseerd en op bepaalde punten gewijzigd. De
wijzigingen betreffen onder meer:
• opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk of per mail:
• bestuursleden bekleden hun functies voor de duur van 2X4 jaar
(maximaal 8 jaar):
• begunstigers hebben alleen toegang tot de Algemene
Ledenvergadering (ALV), als de vergadering daartoe besluit:
• bij stemming met volmacht tijdens de ALV kan een lid niet meer dan
1 lid vertegenwoordigen;
• een besluit in de ALV wordt met volstrekte meerderheid van
stemmen van de in de vergadering aanwezige leden genomen,
ongeacht het aantal.
De onderstreepte teksten betreffen wijzigingen. De integrale versie van de
nieuwe statuten zijn als bijlage bijgevoegd. Het huishoudelijke reglement is
eveneens als bijlage bijgevoegd.

Gesponsord door:

Gazelle

kamphuis

Agenda
1. Opening (indien het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt de
vergadering weer gesloten)
2. voorstel wijziging statuten
3. sluiting
In onze statuten is bepaald dat de statuten kunnen worden gewijzigd door
een besluit van de ALV. In deze ALV moet tenminste tweederde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het vereiste aantal niet
aanwezig is, wordt het agendapunt "wijziging statuten" doorgeschoven naar
de ALV van 26 februari 2009.
Winteractiviteit
Aansluitend aan de ingelaste vergadering zal de winteractiviteit
plaatsvinden. Voor de winteractiviteit is het Sport Medisch Adviescentrum
Oost (SMA Oost) uitgenodigd. Het onderwerp van deze avond is "sporten
en gezondheid". Tijdens deze avond zal één van de sportartsen van SMA
Oost een presentatie houden over verantwoord sporten.
Sport Medisch Adviescentrum Oost (SMA Oost) biedt haar sportmedische
kennis aan iedereen die sport, maar ook aan hen die om
gezondheidsredenen moeten bewegen. Iedereen is welkom en kan
profiteren van de sportspecifieke kennis, ongeacht niveau of leeftijd.
SMA Oost werkt met gespecialiseerde sportartsen, stelt diagnoses,
behandelt blessures, geeft adviezen en doet (preventieve) sportmedische
onderzoeken.
De sportarts begrijpt uw vragen en geven daar deskundig antwoord op. Zij
zijn in Nederland de medisch specialisten op het sport gebied. Na een
bezoek aan de sportarts weet u wat er aan de hand is, wat er aangedaan
kan worden en hoe u in de toekomst klachten kunt voorkomen. De sportarts
geeft u ook adviezen over trainingsschema's.
Wij heten alle leden van harte welkom op donderdag 29 januari
aanstaande.
Extraatje
Het bestuur heeft in samenwerking met Michel Kruiper van Kamphuis
Rijwielen besloten om aan alle leden arm-en beenstukken beschikbaar te
stellen. De kleur van de arm- en beenstukken passen bij de kledinglijn van
RTC Twente. Het bestuur is ook zeer ingenomen met het gebaar van onze
sponsor Kamphuis Rijwielen, welke voor de helft bijdraagt in de kosten van
de arm- en beenstukken.
leder lid kan vanaf half januari 2009 één set arm- en beenstukken ophalen
bij Kamphuis Rijwielen te Denekamp.
Langs deze weg wensen wij alle leden en hun familieleden hele fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2009.
Met vriendelijke groet.
Het bestuur van RTC Twente

