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Notulen 

 
van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering  van Korfbal vereniging IJsselvogels op 

woensdag 22 maart 2017 om 20.00 uur in de Verlenging 
 
 

Aanwezig: 26 leden – afmelding 3 leden  
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en geeft een toelichting over het doel van deze Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering die geheel in het teken zal staan van  het kiezen van nieuwe 
bestuursleden. Tevens wordt de gevolgde procedure  om uiteindelijk deze Bijzondere Algemene 
Leden vergadering te kunnen houden nader toegelicht.  
 

2. Toelichting op de plannen van de nieuwe bestuursleden 
Door Andre van Grieken wordt met een power-point presentatie een nadere toelichting gegeven op de 
plannen die de nieuwe bestuursleden voor ogen hebben.  Belangrijk hierin is dat zij als nieuw bestuur 
de hulp van de leden van IJsselvogels vragen om zo nieuw elan binnen de vereniging te brengen. 
Tevens krijgen de commissies binnen deze nieuwe structuur meer eigen zeggenschap, waarbij het 
van belang is dat het bestuur in de communicatie wordt betrokken. Een ander streven is om het aantal 
vrijwilligers uit te breiden. Na deze presentatie is er voor de aanwezige leden nog de mogelijkheid om 
vragen te stellen aan de nieuwe bestuursleden. 
 

3. Stemming van Nieuwe bestuursleden 
Aangegeven wordt dat de heer Arie v.d. Vliet als penningmeester aan blijft in het nieuwe bestuur. 
Aan de leden wordt gevraagd of er behoefte is om schriftelijk de stemmig van de nieuwe  
bestuursleden te laten plaatsvinden. Hier is geen behoefte aan. 

-  Als Voorzitter wordt voorgedragen de heer Andre van Grieken. Andre wordt met 
handopsteken unaniem gekozen. 

- Als bestuurslid Communicatie wordt voorgedragen : Anita Vink- Drillenburg. Ook zij wordt met 
handopsteken unaniem gekozen; 

- Als bestuurslid technische zaken wordt voorgedragen Hans Klijn. Ook Hans wordt met 
handopsteken unaniem gekozen. 

Afgesproken wordt dat de  bestuursleden zelf een secretaris aanwijzen. 
 

4. Dankwoord voor de aftredende bestuursleden 
Henk Jan Bos bedankt als aftredende voorzitter zijn mede bestuursleden die vanavond aftreden. Dit zijn: 

- Ernst Hofstede, die gaat verhuizen naar Barneveld; 
- Marco Slob, die zijn kennis nu geheel in de PR commissie zal leggen; 
- Rene Boere, die zijn functie als wedstrijd secretaris voortzet in de technische commissie. 

Deze bestuursleden ontvangen een bos bloemen met een cadeaubon 
 
Tevens wenst Henk Jan Bos het nieuwe bestuur heel veel succes en  hoopt dat de ambitie die vanavond is 
aangegeven ook werkelijkheid mag worden. 
 
5 Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag, behoudens dat de nieuwe Voorzitter die naast de aftredende 
bestuursleden ook Henk Jan Bos als aftredende voorzitter bedankt . De aftredende bestuursleden ontvangen een 
presentje voor hun bewezen diensten 

 
6 Sluiting 
De aftredende voorzitter sluit deze  bijzondere Algemene leden vergadering. 
 
Red. Henk Jan Bos. 


