AFDELING NOORD-HOLLAND

Zaandam,
8 oktober 2021
Onderwerp:

Najaarsvergadering 2021

Aan:
De leden basisverenigingen aangesloten bij de afdeling Noord-Holland, van de Nederlandse
Postduivenhouders Organisatie.
Geachte dames en heren,
Middels deze brief ontvangt u de definitieve agenda voor de Algemene ledenvergadering van
afdeling Noord-Holland. Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 29 oktober 2021. De
aanvang van de vergadering is gesteld op 20.00 uur en de locatie is Fletcher Hotel-Restaurant
Heiloo, Kennemerstraatweg 425 1851 PD Heiloo. De vorm van deze vergadering is in het kader
van COVID-19 anders dan bij een reguliere vergadering. De stemming vindt digitaal plaats.
Tijdens de vergadering zullen enkel de voorzitters van de verenigingen aanwezig zijn. Dit om
tezamen een constructieve discussie met het afdelingsbestuur te hebben.
De stemming zal plaatsvinden na de vergadering, dit omdat momenteel de stukken van de
ledenvergadering van de NPO nog niet beschikbaar zijn en voorstellen voor de afdeling hier in
zijn geheel of deels op gebaseerd zullen worden. De definitieve bestuursvoorstellen met daarbij
de ingestuurde verenigingsvoorstellen op de diverse onderwerpen volgen na ontvangst van de
stukken inzake de NPO vergadering. Op basis van deze tijdslijn zal ook verdere communicatie
volgen over de stemming voor de afdeling. Uiteraard worden hier de juiste termijnen in acht
genomen.
Wij verzoeken de voorzitters van de verenigingen uiterlijk 26 oktober 2021 aan te geven of zij
wel of niet aanwezig zullen zijn op 29 oktober 2021. Dit kan door het sturen van een e-mail naar
secretarisafdeling6@gmail.com.
Indien voorzitters een punt voor de rondvraag hebben dan verzoeken wij u deze vraag vooraf te
mailen naar secretarisafdeling6@gmail.com en wel uiterlijk 22 oktober 2021 zodat het bestuur
met een gedegen antwoord kan reageren.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Jannus Kat
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DATUM: 29-10-2021

Voorlopige Agenda Algemene ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
2. Evaluatie seizoen 2021
3. Evaluatie vervoer 2021
a. Regels aantal duiven per mand (voorbeelden 2020 en normen in bijlage)
b. Ophaalroutes 2022
c. Aanleververgoeding 2022
4. Gedragsregels leden
5. Mededelingen bestuur
a. Invulling bestuur en commissies
b. Vrijwilligersvergoedingen, uitbreiding vergoeding coördinator vervoer, en
voorstel wijziging artikel 15c Huishoudelijk Reglement
c. Onderhoud containers
d. Ladies League ja/ nee
e. Aanwijzen NIC’s 2022
6. Agenda NPO vergadering
7. Rondvraag
8. Sluiting uiterlijk 22.30 uur

2

