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Meppel, 3 maart 2019
Geachte leden van de SMO,
Bijgaand de uitnodiging voor een ingelaste algemene ledenvergadering op donderdag 28
maart, bij herberg ’t Plein in Meppel, aanvang 20 uur en voorafgaand aan een potje praat met
als thema spelregels.
Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening door voorzitter Jan Gerbers;
Bestuursverkiezing (zie hieronder);
Wat verder ter tafel komt;
Sluiting vergadering door voorzitter Jan Gerbers

Aanleiding voor deze extra algemene ledenvergadering is het completeren van het bestuur van
de SMO, wat statutair uit minimaal 5 personen dient te bestaan. Door het overlijden van Jan
Peter Kremer, is er een gewaardeerd bestuurslid weggevallen.
Als bestuur hebben wij de tijd genomen om te zoeken naar een geschikte kandidaat en wij zijn
hierin geslaagd. Marcel van den Beld heeft ingestemd een eventuele bestuursfunctie te
aanvaarden.
Als bestuur willen wij jullie formeel als leden toestemming vragen voor :
1) De benoeming van Marcel van den Beld, als nieuw bestuurslid voor de SMO
Statutair dient het nieuwe bestuurslid de termijn over te nemen van het tussentijds aftredende
dan wel weggevallen bestuurslid, hetgeen betekent dat de benoeming van Marcel of enige
tegenkandidaat, tot de eerst volgende Algemene Ledenvergadering zal zijn.
Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen gesteld worden tot 7 dagen voor de Algemene
Ledenvergadering. Een voorstel hiertoe moet worden ondersteund door een-tiende deel van
het aantal stemgerechtigde leden met een maximum van 25, wat uit handtekeningen
vergezeld door namen in blokletters moet blijken. Tevens dient een bereidverklaring van de
kandidaat overhandigd te worden.
Indien u niet bij deze vergadering aanwezig kunt zijn, kunt u zich afmelden bij de secretaris.
Graag tot donderdag 28 maart 2019.
Namens het bestuur van de SMO
Jan Willem Roesink, secretaris
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