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Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering op 13-11-2017 

Aan alle leden (of diens wettelijke vertegenwoordiger) van GVL 
 
 
Het bestuur van Gymnastiekvereniging Lelystad nodigt u van harte uit voor een extra Algemene 
Ledenvergadering op maandag 13 november 2017, 20.30 uur, Turnzaal Rietlanden. 
 
Al sinds de laatste Algemene Ledenvergadering d.d. 1 maart april 2017 is het bestuur niet op 
volledige sterkte. Met het vertrek van Edwin Brokmann mist het bestuur en daarmee  de 
vereniging een bestuurslid die het materiaal (beheer en onderhoud, transport et cetera) in 
portefeuille heeft. 
Tevens hebben Eric van der Meer (voorzitter) en Ada van der Meer (Algemeen bestuurslid, 
Technische commissie) tijdens de vergadering  van 1 maart aangegeven per eind november te 
willen stoppen, of zoveel eerder als mogelijk. 
Helaas heeft Eric Steffens (Personeelsaangelegenheden) kortgeleden aangegeven ook zijn 
taken te willen neerleggen. 
 
Dit maakt dat op korte termijn aanvulling van het bestuur noodzakelijk is. Eerdere herhaalde 
oproepen daartoe hebben helaas niet geleid tot aanmeldingen voor een bestuursfunctie. 
 
Met de reeds openstaande vacature van bestuurslid Materiaal en de drie genoemde 
vertrekkende bestuursleden, is het bestuur binnenkort teruggebracht tot 3 actieve 
bestuursleden, wat onvoldoende is om de bestuurstaken goed te kunnen vervullen.  
 
Deze uitnodiging voor een extra ALV moet u dan ook lezen als een noodkreet vanuit het zittend 
bestuur om hulp en daarmee kandidaten voor het bestuur.  
 
Mocht tijdens deze extra  ALV geen zicht zijn op een goede invulling van het bestuur, dan zal 
het zittend bestuur daar haar conclusies uit moeten trekken en het voortbestaan van haar 
activiteiten en daarmee de vereniging moeten heroverwegen. 
 
Bestuursleden moeten worden gekozen door de Ledenvergadering. Nieuwe kandidaten moeten 
daarom tijdig voor de vergadering bekend zijn, wil de extra Algemene Ledenvergadering over 
kunnen gaan tot de verkiezing van nieuwe bestuursleden. 
 
Een ieder die zich nog kandidaat wilt stellen voor een bestuurstaak wordt van harte uitgenodigd 
dit kenbaar te maken aan het bestuur. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op 13 november, 20.30 uur in onze turnzaal De Rietlanden. 
 
 
Het bestuur GVL 
Eric van der Meer (voorzitter), Mechteld Walraven (secretaris), Lars Smit (penningmeester), 
Gabriël Neijs (ledenadminstratie), Eric Steffens (personeelsaangelegenheden), Ada van der 
Meer (algemeen bestuurslid) 


