
Beste leden, 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Golfclub Het Rijk van Margraten wordt dit 
jaar, zoals al eerder aangekondigd, gehouden op  

maandag 27 februari 2023, locatie Fairwayzaal clubhuis, aanvang 19.30 uur.  

De uitnodiging met agenda vindt u onderstaand. 

Het bestuur hoopt u te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet,  

Sandra Jacob, 

Secretaris Golfclub Het Rijk van Margraten 

-------------------- 

AAN ALLE LEDEN  

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Golfclub, 
die zal worden gehouden op maandag 27 februari 2023, locatie Clubhuis, Fairwayzaal, 
aanvang 19.30 uur 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter en vaststellen aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden 

2. Mededelingen 
3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 21 februari 2022 
4. Vaststelling notulen van de extra algemene ledenvergadering van 12 december 

2022 
5. Mededelingen betreffende de commissies 
6. Jaarverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2022 

a) toelichting 
b) goedkeuring door de ledenvergadering 

7. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2022 
a) presentatie en toelichting door de penningmeester 
b) verslag van de kascommissie 
c) goedkeuring door de ledenvergadering 
d) verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur over het 
afgelopen boekjaar 

8. Benoeming leden kascommissie voor het verenigingsjaar 2023 
Het bestuur stelt voor om Frank Swillens en Jacques van Eijk te benoemen 

9. Begroting voor het verenigingsjaar 2023 
a) presentatie en toelichting door de penningmeester 
b) goedkeuring van de begroting 

10. Benoeming bestuursleden 
Raymond Hautvast en Peter Schouten treden af en zijn herkiesbaar. Het bestuur 
stelt voor om hen te herbenoemen. Sandra Jacob treedt af en is niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om Angeline Engelbert te benoemen als nieuw bestuurslid. 

11. Benoeming leden geschillencommissie voor het verenigingsjaar 2023  
Het bestuur stelt voor om Marcel de Beaumont en Sandra Jacob te benoemen 



12. Voorstel voor de verenigingscontributie voor het verenigingsjaar 2024 
13. Rondvraag 
14. Sluiting  

De diverse documenten zijn vanaf 11 februari 2023 terug te vinden op het ledengedeelte 
van onze website. U vindt een en ander onder het tabje Commissies, Bestuur, Algemene 
ledenvergadering. 

Alle leden hebben toegang tot de jaarvergadering. D-leden jonger dan achttien jaar, 
theeleden en buitenleden hebben wel spreekrecht maar geen stemrecht.  

Leden die zijn verhinderd om persoonlijk naar de jaarvergadering te komen kunnen zich 
met een schriftelijke volmacht door een ander stemgerechtigd lid laten 
vertegenwoordigen. Een stemgerechtigd lid kan echter niet meer dan drie andere 
stemgerechtigde leden vertegenwoordigen. Een machtigingsformulier vindt u ook op onze 
website. 

Bij aanvang van de vergadering gaat een presentielijst rond. U wordt verzocht deze te 
tekenen en daarin aan te geven tot welke categorie leden u behoort. Op de presentielijst 
kunt u onder bijvoeging van de betreffende volmacht(en) ook aangeven welk lid of welke 
leden u eventueel vertegenwoordigt. 

Het bestuur hoopt dat velen van u de vergadering zullen bijwonen. 

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur,  

Sandra Jacob, 

Secretaris Golfclub Het Rijk van Margraten  

 
 


