Uitnodiging voor de Jaarvergadering Grand Prix National
Op zaterdag 9 juni 2018
Aanvang 10.30 uur
In de kantine van SV Wezep, Zeuven Heuvels 18 te Wezep.
SV Wezep zal zorgdragen voor de aanwezigheid van broodjes zodat u (op eigen kosten)
een eenvoudige lunch kunt nuttigen.

AGENDA
1.
2.
3.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Wegens familie-omstandigheden kan Nico van Winden niet bij de vergadering aanwezig zijn. De
vergadering zal worden voorgezeten door 1 van de andere twee bestuursleden.

4.

Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering gehouden op 3 juni 2017
(meegestuurd met deze uitnodiging)

5.

Financiën

6.

Verspreiding en inhoud van de uitnodigingen voor de wedstrijden

7.

Bestuursverkiezing
• Om de bestuurlijke continuïteit te borgen en tegelijk de bestuurlijke vernieuwing niet uit de weg
te gaan, heeft de organisatie besloten dat er jaarlijks één bestuurslid zal aftreden. Dit jaar is
aftredend en herkiesbaar Nico van Winden, voorzitter.
• Tegenkandidaten die deze functie ambiëren, kunnen zich tot aan de vergadering melden bij een
van de bestuursleden. Op verzoek wordt dan het functieprofiel opgestuurd.

8.

Sponsorcommissie
• Zoals in de agenda en het jaarverslag van vorig jaar en het jaar ervoor te lezen is, is er nog
steeds geen personele invulling voor de sponsorcommissie. Om de GPN aantrekkelijk te
houden, is het van belang om deze vacature dit jaar weer in te vullen.
• Op verzoek kan een overzicht gemaakt worden van de wedstrijddeelname van de Grand-Prix
over de laatste vier jaar, zodat voor potentiële sponsoren inzichtelijk wordt, wat het
verspreidingsgebied voor hun sponsorbijdrage is.
• Het bestuur vraagt ook hier schutters die de GPN een warm hart toedragen en deze functie
willen gaan vervullen, zich te melden bij een van de bestuursleden.
• Als er nog mensen zijn die sponsors weten...........graag !

9.

Wedstrijdkalender schietseizoen 2018-2019
• Hierbij het verzoek aan alle verenigingen om de data van hun wedstrijd door te geven aan de
secretaris, zodat we ter vergadering een compleet programma kunnen presenteren.

10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering

Aansluitend aan de vergadering volgt de verloting van de prijzen schietseizoen 20172018.
Mocht u als vereniging agendapunten willen inbrengen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze uiterlijk
één week voorafgaand aan de vergadering via de mail in te dienen bij de secretaris, zodat deze in de
agenda kunnen worden ingepast en daarmee voldoende aandacht krijgen.
Secretaris GPN: Walter Jaegermann
* Bretagnesingel 70, 6666 XN Heteren
( 026-3820637 / 06-22393089
: info@grandprixnational.net

