Secr:

A.J. Dijkstra
Bouwhuisweg 8a
7245 VK Laren (Gld.)
Tel.: 0573 402966
spf.de.ijsselstreek@gmail.com

Beste leden van S.P.F. De IJsselstreek,
Het bestuur van S.P.F. De IJsselstreek nodigt U van harte uit voor de Algemene
Ledenvergadering, die wordt gehouden op donderdag 21 maart 2019 in zalencentrum De
Radstake, Twenteroute 8 te Varsseveld. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2018.
(Zie website S.P.F. De IJsselstreek www.spf-ijsselstreek.nl )
4. Jaarverslag 2018.
5. Financieel verslag 2018.
6. Verslag kascommissie.
7. Dechargeren van de penningmeester.
8. Benoeming reserve-lid kascommissie.
9. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn J. Munsterman, R. Zwaaneveld en
A.J. Dijkstra. Het bestuur heeft de heren R.M. Molenkamp, B. Koster en
H.J. Voortman bereid gevonden zich beschikbaar te stellen voor de vacante
bestuursfuncties. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend uiterlijk 2 dagen voor
aanvang van de ALV bij de secretaris. De lijst van tegenkandidaten dient te zijn
ondertekend door minimaal 10 leden van S.P.F. “De IJsselstreek”.
10. Verkiezing voorzitter
Door het aftreden van Dhr. R. Zwaaneveld als bestuurslid en voorzitter komt deze
functie vacant.
Dhr. R.M. Molenkamp stelt zich (onder voorbehoud van agendapunt 9) beschikbaar
als voorzitter van S.P.F. De IJsselstreek.
11. Mededelingen omtrent de premiekeuring op vrijdag 9 augustus 2019.
12. Leden Advies Raad.
a. Bespreekpunten vanuit de LAR
b. Inbreng bespreekpunten De IJsselstreek
Het bestuur verzoekt leden die bespreekpunten willen inbrengen m.b.t. de
LAR, deze voorafgaand aan de vergadering te melden bij de secretaris.
13. Bestuursmededelingen.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.
Leden die niet op deze vergadering aanwezig kunnen zijn en geen gebruik maken van de
automatische machtiging worden verzocht de contributie voor 2019 á € 20,00 over te
maken op bankrekeningnummer NL10 RABO 0374 7337 67 t.n.v. penningmeester
S.P.F. De IJsselstreek bij de Rabobank Gendringen. De contributie die wordt betaald per
machtiging zal in de eerste week van april 2019 van de bankrekening worden afgeschreven.

Wist u dat ………..
 De stamboekopname dit jaar plaatsvindt op zaterdag 16 maart a.s. bij Hendriksen
Prefab b.v. De Stenenmaat 2 te Ulft. Geef uw pony’s tijdig op. Voor meer informatie
zie “De Shetland Pony” Nr. 1 Januari / februari 2019.
 De premiekeuring dit jaar wordt gehouden op vrijdag 9 augustus bij manege
“Diekshuus” te Ulft.
 Shetland Breeders op zaterdag 20 april een Shetland Pony Congres organiseren met
als titel “Fokken met visie”. De aanvang is 12.00 uur en het congres vindt plaats bij
Van der Valk, Impuls 2 te Duiven.
Voor meer informatie zie www.shetlandbreeders.com .
 Zondag 30 juni 2019 de derde editie plaatsvindt van de Zomerkeuring Oost
Nederland bij manege De Hooge Weg, Hogeweg 8 te Raalte. De aanvang van de
keuring is 09.00 uur.
Noteer dus alvast in uw agenda!

