
           

Agenda online Algemene Ledenvergadering  

Sportvisserij Limburg 

30 augustus 2021 
  
 

1. Opening door de waarnemend voorzitter 
 
2. Presentielijst, vaststellen quorum 

 
3. Terugblik op het wedstrijdseizoen 2020 

 
4. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg  

d.d. 22 september 2020 (bijgevoegd*) 
 

5. Vaststellen Jaarverslag 2020 Sportvisserij Limburg (bijgevoegd*)  
 

6. Voortgang organisatieontwikkeling 
Sportvisserij Nederland is 3 jaar geleden begonnen aan een proces van organisatieontwikke-
ling. Doel is een grotere efficiëntie en doelmatigheid in de organisatie, betere samenwerking 
met de federaties, en meer eenheid van bestuur. In het afgelopen jaar zijn er een aantal dis-
cussierondes geweest voor belangstellende bestuurders van hengelsportverenigingen met 
de adviseurs Marjan Olfers en Jan Has. Het bestuur wil met u de stand van zaken bespreken. 
Meer informatie over de organisatieontwikkeling en de presentatie van de adviseurs kunt u 
alvast vinden op https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/organisatie/teamsessies-
organisatieontwikkeling/ 
 

7. Voorstel statutenwijziging Sportvisserij Limburg (bijgevoegd**) 
 

8. Financiën Sportvisserij Limburg 
8a. Kascontrole   

Toelichting door kascontrolecommissie  
(verslag n.a.v. kascontrole d.d. 19 mei jl. is bijgevoegd**). 

 
8b. Verkiezing kascontrolecommissie   

Leden van de kascontrolecommissie treden na twee jaar af om de integriteit te waar-
borgen. Guus van der Nat is dit jaar aftredend. Om die reden ontstaat er een vacatu-
re. 

 
8c. Jaarrekening 2020 Sportvisserij Limburg en toelichting op de jaarrekening 

(bijgevoegd***) 
 Voorstel bestuur:  

-  vaststellen jaarrekening 2020; 
- decharge van penningmeester en bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2020. 

 
8d. Begroting 2021 Sportvisserij Limburg en toelichting op de begroting  

(bijgevoegd***) 
 Voorstel bestuur: 

- instemmen met begroting 2021. 
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9. Samenstelling Bestuur Sportvisserij Limburg 
 
9a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg (bijgevoegd*) 
Er zijn geen bestuursleden aftredend. 

 
 9b. Benoeming voorzitter 

Voor de functie van voorzitter draagt het bestuur voor, de heer A. Gramsma (Arie). Hij is lid 
van EKH Goudwinde en sinds juli 2020 kandidaat bestuurslid van Sportvisserij Limburg.  
Een korte introductie van Arie Gramsma is toegestuurd bij de stukken***.  
Voorstel bestuur: de heer A. Gramsma benoemen tot voorzitter van Sportvisserij Limburg met 
ingang van 30 augustus 2021. 

 
10. Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 

Op 2 oktober 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats.  
De agenda en de stukken ten behoeve van deze Algemene Ledenvergadering zijn binnenkort 
in te zien op de website van Sportvisserij Nederland.  
 

11. Datum Algemene Ledenvergadering 2022 van Sportvisserij Limburg 
Voorstel bestuur: 
- de Algemene Ledenvergadering te houden op maandag 30 mei 2022, aanvang 19.30 uur in 
Congrescentrum Het Forum te Roermond. 
 

12. Mededelingen  
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting door de voorzitter 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
*)     toegestuurd op 14 mei jl. en te downloaden via   
https://www.sportvisserijlimburg.nl/actueel/15832/stukken-algemene-ledenvergadering-30-                                          
augustus-2021.html 
**)   toegestuurd bij de uitnodiging op 30 juli 2021 
***) toegestuurd op 14 mei jl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


