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Beste ouders, verzorgers en leden van Reddingsbrigade Drachten, 

 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering. 

clubhuis van zwembad De Welle op vrijdag 31 januari 2020

 

In deze algemene leden vergadering is Wout Raap 

en herkiesbaar. Mocht er iemand anders de taak als voorzitter willen uitoefenen kan diegene zich 

verkiesbaar stellen. Leden die als tegenkandidaat door het bestuur willen worden voorgedragen kunnen 

zich tot 4 dagen voor de ALV bij het bestuur melden. Daarnaast kunnen leden zich tot voor aanvang van 

de vergadering door minimaal 25 kiesgerechtigde leden laten aanmelden als tegenkandidaat.

 

Leon Hasevoet, voorzitter van de operationele commissie heeft per 1 november 2019 zijn taken als 

voorzitter neergelegd. Dit in verband met werk en studie. Jente van der Weijde (lid operationele 

commissie) zal de lopende taken van hem overnemen tot aa

 

Wout Raap, voorzitter van de opleidingscommissie, heeft nadat hij voorzitter is geworden van de 

Reddingsbrigade zijn taken teruggegeven aan de commissie. Het voorzitterschap is per 1 november 2019 

opgepakt door Lennard Haze. Hij zal tot aan de 

 

 

Bestuur  Reddingsbrigade Drachten; 

 Voorzitter – Wout Raap  

Aftredend en herkiesbaar 

 Secretaris – Hedwig Beumer 

 Penningmeester – Kevin Reijenga

 

 Operationele Commissie voorzitter 

Aftredend en niet herkiesbaar 

 

Kandidaat voorzitter: Jente van der Weijde

 

 Opleidingscommissie voorzitter – 

Aftredend en niet herkiesbaar 

 

Kandidaat voorzitter: Lennard Haze 

 

 Aan:  Alle leden van Reddingsbrigade Drachten

Bijlage: agenda 31-01-2020 
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Beste ouders, verzorgers en leden van Reddingsbrigade Drachten,  

Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden in het 

vrijdag 31 januari 2020 – 19:30 uur. 

In deze algemene leden vergadering is Wout Raap – voorzitter van Reddingsbrigade Drachten, aftredend 

rkiesbaar. Mocht er iemand anders de taak als voorzitter willen uitoefenen kan diegene zich 

Leden die als tegenkandidaat door het bestuur willen worden voorgedragen kunnen 

bij het bestuur melden. Daarnaast kunnen leden zich tot voor aanvang van 

de vergadering door minimaal 25 kiesgerechtigde leden laten aanmelden als tegenkandidaat.

Leon Hasevoet, voorzitter van de operationele commissie heeft per 1 november 2019 zijn taken als 

rgelegd. Dit in verband met werk en studie. Jente van der Weijde (lid operationele 

commissie) zal de lopende taken van hem overnemen tot aan de ALV.  

Wout Raap, voorzitter van de opleidingscommissie, heeft nadat hij voorzitter is geworden van de 

Reddingsbrigade zijn taken teruggegeven aan de commissie. Het voorzitterschap is per 1 november 2019 

opgepakt door Lennard Haze. Hij zal tot aan de ALV interim voorzitter opleidingscommissie zijn.

Kevin Reijenga 

Operationele Commissie voorzitter – Leon Hasevoet 

Kandidaat voorzitter: Jente van der Weijde 

 Wout Raap 

Kandidaat voorzitter: Lennard Haze  

Hooglandswyk 97
9202 AC Drachten
info@rbdrachten.nl
www.rbdrachten.nl

Reddingsbrigade Drachten 

Datum:    15 januari 20

Onderwerp:   Uitnodiging

Behandeld door:   Bestuur

e-mail:  Bestuur@rbdrachten.nl

      Rek.nr: 46 80 88 482 

Deze zal plaatsvinden in het 

voorzitter van Reddingsbrigade Drachten, aftredend 

rkiesbaar. Mocht er iemand anders de taak als voorzitter willen uitoefenen kan diegene zich 

Leden die als tegenkandidaat door het bestuur willen worden voorgedragen kunnen 

bij het bestuur melden. Daarnaast kunnen leden zich tot voor aanvang van 

de vergadering door minimaal 25 kiesgerechtigde leden laten aanmelden als tegenkandidaat. 

Leon Hasevoet, voorzitter van de operationele commissie heeft per 1 november 2019 zijn taken als 

rgelegd. Dit in verband met werk en studie. Jente van der Weijde (lid operationele 

Wout Raap, voorzitter van de opleidingscommissie, heeft nadat hij voorzitter is geworden van de 

Reddingsbrigade zijn taken teruggegeven aan de commissie. Het voorzitterschap is per 1 november 2019 

commissie zijn.  

Hooglandswyk 97 
9202 AC Drachten 
info@rbdrachten.nl 
www.rbdrachten.nl 

15 januari 2020 

Uitnodiging 

Bestuur ALV 2020 

Bestuur@rbdrachten.nl 
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De volgende bestuursfuncties zijn vacant;

- Voorzitterschap Reddingsbrigade Drachten 

- Voorzitterschap operationele commissie

- Voorzitterschap opleidingscommissie

 

Leden die als tegenkandidaat door het bestuur willen worden voorgedragen kunnen zich tot 4 dagen voor 

de ALV bij het bestuur melden. Daarnaast kunnen leden zich tot voor aanvang van de vergadering door 

minimaal 25 kiesgerechtigde leden laten aanmelden als tegenkandidaat.

 

 

We zien jullie graag op vrijdag 31 januari 2019 om 19:30 uur in het clubhuis zwembad De Welle.

 

 

Bestuur Reddingsbrigade Drachten. 

Wout Raap, Kevin Reijenga, Hedwig Beumer, Leon Hasevoet & Lennard Haze.
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De volgende bestuursfuncties zijn vacant; 

Voorzitterschap Reddingsbrigade Drachten  

Voorzitterschap operationele commissie 

Voorzitterschap opleidingscommissie 

Leden die als tegenkandidaat door het bestuur willen worden voorgedragen kunnen zich tot 4 dagen voor 

bij het bestuur melden. Daarnaast kunnen leden zich tot voor aanvang van de vergadering door 

minimaal 25 kiesgerechtigde leden laten aanmelden als tegenkandidaat.  

We zien jullie graag op vrijdag 31 januari 2019 om 19:30 uur in het clubhuis zwembad De Welle.

umer, Leon Hasevoet & Lennard Haze. 

      Rek.nr: 46 80 88 482 

Leden die als tegenkandidaat door het bestuur willen worden voorgedragen kunnen zich tot 4 dagen voor 

bij het bestuur melden. Daarnaast kunnen leden zich tot voor aanvang van de vergadering door 

We zien jullie graag op vrijdag 31 januari 2019 om 19:30 uur in het clubhuis zwembad De Welle. 
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Bijlage 

Agenda ALV, 31-01-2020 Clubhuis zwembad de Welle
 

Tijd        Agendapunten 
19:00 1. Welkom 
19:10 2. Jaarverslag 2019

 Notulen ALV 2019
 Jaarverslag en evaluatie doelen 
 Jaarverslag financiën

19:40 3. Kascommissie
 Reserve kascommissie

19:50 4. Bestuursverkiezingen
 Voorzitter Reddingsbrigade Drachten

Kandidaat: Wout Raap
 Voorzitter Opleidingscommissie 

Kandidaat: Lennard Haze
 Voorzitter Operationele commissie

Kandidaat: Jente van der Weijde
20:05 5. Pauze 
20:25 6. Jaarplan 2020 

 Organisatiestructuur
 Doelen 
 Begroting

Contributie 12
21:00 7. Rondvraag 
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2020 Clubhuis zwembad de Welle 

Jaarverslag 2019 
Notulen ALV 2019 
Jaarverslag en evaluatie doelen  
Jaarverslag financiën 

Kascommissie 
Reserve kascommissie 

Bestuursverkiezingen 
Voorzitter Reddingsbrigade Drachten 
Kandidaat: Wout Raap 
Voorzitter Opleidingscommissie  
Kandidaat: Lennard Haze 
Voorzitter Operationele commissie 
Kandidaat: Jente van der Weijde 

Jaarplan 2020  
Organisatiestructuur 
Doelen  
Begroting 
Contributie 12e maand 

      Rek.nr: 46 80 88 482 


