Geacht lid van KSK Deurne,

Het bestuur van Schaakkring Deurne nodigt u uit op de algemene vergadering. Deze
vergadering vindt plaats op zondag 10 september 2017 om 11:00 in de Royal Esso
Club, Boekenberglei 232, 2100 Deurne. Tijdens de algemene vergadering blikken we
terug op het voorbije jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar. Eventuele
nieuwe ideeën of suggesties kunnen hier ook voor het bestuur en de leden
voorgelegd worden. Ook zoeken we een vervanger voor Steven voor de functie van
secretaris, waar we graag een warme oproep voor willen doen.

Aansluitend aan de algemene vergadering is er een lunch voorzien. Zo kunnen we
op aangename wijze samen als club het nieuwe speeljaar inzetten. De prijs per
persoon voor de lunch bedraagt €14,00. Indien geïnteresseerd, gelieve ten laatste op
woensdag 6 september in te schrijven bij Robert Schuermans en het geld over te
schrijven naar de rekening van KSK Deurne, BE02 0014 3050 1840 , met vermelding
“Deelname brunch naam”. Natuurlijk zijn partners ook welkom op deze brunch.

De inschrijvingen voor het clubkampioenschap 2017 – 2018 sluiten af op deze
algemene vergadering. De paringen voor de eerste ronde volgt kort daarna.

Agenda:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Aanduiding van de stemopnemers.
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2016 (verslag in bijlage)
4. Verslag tornooileider

5. Verslag secretaris
6. Verslag penningmeester + ontlasting boekjaar 2016 – 2017 door Ria van
Tendeloo en Guy Dugaillez + aanduiding ontlastgevers boekjaar 2017 - 2018.
7. Verslag jeugdwerking
8. Verslag materiaalmeester
9. Verslag en/of opmerkingen andere bestuursleden
10. Prijsuitreiking clubkampioenschap en superblitzer
11. Voorstel budget seizoen 2017 – 2018
12. Beantwoorden vragen / opmerkingen van de vergadering
13. Aanduiding raadslid
14. Verkiezing Raad van Bestuur (bij geheime stemming) en uitgebreid
bestuur.
12. Organisatie clubkampioenschap 2017 – 2018
13. Interclub / Zilveren Toren / Kersttornooi 2017 -2018: overzicht
14. Varia

Met vriendelijke groeten,

Steven Liekens,
Secretaris ad interim KSK Deurne

