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mei 2017

Ledenvergadering vrijdag 19 mei 2017

Overige belangstellenden

Beste leden van COC Zwolle, vrijwilligers en overige belangstellenden,
Onze halfjaarlijkse reguliere ledenvergadering is ditmaal op
Vrijdag 19 mei om 20.00 uur.
We nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur. Locatie: bovenzaal Stadscafé Blij, zij-ingang Melkmarkt.
Onder andere de volgende zaken komen aan de orde:
- Statutenwijziging van COC Zwolle
- Jaarverslag 2016
- Financiën: jaarrekening 2016
- Instellen werkgroep Club-T (Transgender)
- Samenstelling bestuur COC Zwolle
De agenda en andere stukken zijn vanaf 4 mei 2017 ook te downloaden via
www.coczwolle.nl/downloads.
Vanwege het vertrek van voorzitter Ilja de Jong zal er aansluitend vanaf 22.00u een DJ zijn
en kan er gedanst worden.

Adres
Willemsvaart 16-B,
kamer 1.01
8019 AB Zwolle
038 422 44 03
www.coczwolle.nl
info@coczwolle.nl

Voor de ALV en voor het afscheidsfeest geldt dat iedereen welkom is. Alleen COC-leden
mogen stemmen over onderwerpen die ter stemming gebracht worden.
Wil je de ALV en/of het feest bijwonen, dan verzoeken we je hiervoor op te geven door
een mailbericht te sturen aan secretaris@coczwolle.nl.
We hopen je op de ALV op vrijdag 19 mei a.s. te mogen verwelkomen.
COC Zwolle is de regionale
vereniging voor integratie

Namens COC Zwolle,

van homoseksualiteit.
Met voorlichting, discussie en
hulp wordt gewerkt aan een
samenleving waarin iedereen
zichzelf kan zijn. Het

Ilja de Jong
Voorzitter COC Zwolle

werkgebied omvat 23
gemeenten in Overijssel,
Flevoland, Gelderland en
Drenthe. COC Zwolle is lid van
de landelijke organisatie COC
Nederland.

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN COC ZWOLLE
Vrijdag 19 mei a.s. 20.00 uur, deur open 19.30 uur.
bovenzaal Stadscafé Blij, zij-ingang Melkmarkt te Zwolle.

Agenda
1.

Opening en welkom

2.

Vaststellen agenda en uitleg van de avond

3.

Vaststellen notulen ALV november 2016

4.

Instellen stembureau, voorstellen kascommissie

5.

Nieuws en korte mededelingen van het bestuur
Start dialoogsessies (45 min.)

6.

Plenair: Samenvatting dialoogsessies
Aan de leden worden de volgende zaken ter stemming voorgelegd:

7.

Statutenwijziging van de vereniging COC Zwolle

8.

Jaarverslag 2016
- vaststellen jaarverslag

9.

Financiën
- vaststellen jaarrekening 2016
- instellen nieuwe kascommissie 2017/2018

10. Instelling werkgroep Club-T
11. Samenstelling bestuur
- aspirant-bestuursleden
- voordracht Harry Siebring als nieuwe voorzitter
12. Rondvraag
13. Sluiting
De stukken bij de agendapunten zijn vanaf 4 mei te downloaden via
www.coczwolle.nl/downloads
De bestuursleden zijn op 19 mei vanaf 19.30 uur beschikbaar om vragen te beantwoorden.
Heb je individuele of technische vragen over de stukken, dan verzoeken we je deze zoveel
mogelijk voorafgaand aan de vergadering te stellen.
Wil je je aan-/afmelden voor de vergadering, wil je een onderwerp aan de agenda toevoegen
of heb je vragen voor de ALV, mail dan naar secretaris@coczwolle.nl.

