AGENDA VOORJAARS LEDENVERGADERING 1 april 2017

Locatie: Dekkerswald, Groesbeek
Tijdstip: 10.30 – 11.45 uur
Agenda
1. Opening welkom
2. Notulen voorjaars ALV 2016
3. Financiën – goedkeuren jaarrekening 2016
4. Jaarplan 2017 – bespreken
5. Exitgesprekken vertrekkende leden – overzicht
6. Benoeming Wim van Miltenburg als bestuurslid
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bijlagen:
 Notulen voorjaars ALV 2016
 Jaarrekening 2016
 Controle kascommissie
 Jaarplan 2017
 Analyse opzeggingen
 Voordracht en presentatie Wim van Miltenburg

Bijlage bij agendapunt 6.
Sinds anderhalf jaar deden Erica Visman en Wim van Miltenburg binnen het bestuur mee als
“kaderlid”.
We hebben beiden gevraagd of zij formeel toe wilden treden tot het bestuur. Formeel, omdat
beiden reeds de vergaderingen bijwoonden en belangrijke taken uitvoerden. Erica zag om
persoonlijke redenen af van toetreding, maar blijft zich als vrijwilliger binnen de vereniging
inzetten; Wim wilde wel verder als bestuurslid.
Het bestuur draagt met volle overtuiging Wim van Miltenburg voor als bestuurslid van onze
vereniging. Zijn takenpakket zal onder andere de leden- en informatiedagen gaan bevatten.
Wim stelt zich kort voor:
“ Ik ben Wim van Miltenburg, 69 jr.
Sinds 2013 ben ik lid van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome.
De Nederlandse LAW routes liggen aan de basis van mijn pelgrimstochten. Geïnspireerd door de
boeken ‘Emo’s Reis’ en Emo’s Labyrint’ liep ik in 2014 naar Rome en terug. Een waanzinnig mooie
tocht van een half jaar.
Heen liep ik via de Reschenpas en de Fransiscusroute en terug via de Via Francigena en GR5.

In 2015 maakte ik een rondje langs de Nederlandse grenzen. Wat een waanzinnig mooi land hebben
wij.
In 2016 liep ik langs Rijn en Donau van Hoek van Holland naar Tulcea, de delta van de Donau, en de
Zwarte en langs de kust van de Zwarte Zee naar Varna in Bulgarije.
De ontmoetingsdagen van onze vereniging inspireren me. De sfeer doet me altijd goed en Omnes en
de Nieuwsbrief zijn waardevolle informatiebronnen voor de beginnende en ervaren pelgrim. Toen in
2015 gevraagd werd naar nieuwe bestuursleden heb ik me gemeld.
Met mijn bestuurlijke ervaring in de sport en bij culturele- en maatschappelijke verenigingen kan ik
een bijdrage leveren en met mijn bagage als interim-manager en organisatieadviseur breng ik ook
andere expertise mee.
Sinds anderhalf jaar heb ik binnen het bestuur meegedaan als ‘kaderlid’”.

Het bestuur vraagt de ALV om Wim te benoemen als bestuurslid.

