
                                   Sportvereniging voor mensen met

                                   Een lichamelijke beperking

                                                            Regio Den Haag

                                                                                              Den Haag, 30 mei 2018

                                                                                           

Geachte leden,

Het bestuur van de sportvereniging Kameleon nodigt u bij deze uit voor de 

                                   ALGEMENE     LEDEN    VERGADERING   

te houden op 

Maandag    18 juni 2018, aanvang 20.00 uur 

In het verenigingsgebouw van Kameleon, Veldzicht 20 te Den Haag.

Hierbij ontvangt u de agenda en de machtging indien u zelf verhinderd bent.

Bent u geïnteresseerd in de stukken vermeld op de agenda onder de punten 3- 5- 6 en 8 dan kunt u 
zich wenden tot de coördinator van de afdeling sport waarvan u deel van uitmaakt of bij de 
beheerder van ons sportgebouw bereikbaar onder telefoonnummer 0703290453. Het bestuur zal u 
dan zo spoedig mogelijk de benodigde stukken toezenden

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de bijgevoegde stukken, dan verzoeken wij u dit zo 
spoedig mogelijk – liefst voor de vergadering- kenbaar ter maken.  Het kan zijn, dat wij naar 
aanleiding van uw vraag ofcicle stukken moeten raadplegen.

Bij deze stukken tref u een machtging aan, die u kunt gebruiken om een ander lid te machtgen voor
u te stemmen, indien u om wat voor redenen ook de vergadering niet kunt bezoeken.

Gezien de statuten melden wij, dat slechts één machtging per persoon is toegestaan.

Tot ziens op de algemene vergadering te houden op maandag 18 juni a.s.

Met vriendelijke groet

Jan Wingelaar, waarnemend secretaris.                                  



M A C H T I G I N G

Voor de Algemene Leden Vergadering

Ondergetekende:

Lid van de afdeling:

Machtgt hierbij:

Voor hem/haar te stemmen op de Algemene leden 
vergadering van Kameleon op maandag 18 juni 2018, 
aanvang 20.00 uur.

Den Haag, …………………………..2018

Handtekening,



Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

         Van de sportvereniging Kameleon voor 

                          18 juni 2018

1. Opening door de voorziter. 
2. Mededelingen van het bestuur.                                         
3.     Notulen van de Algemene Leden Vergadering van   

    19 juni 2017, aanvang 20.00 uur.
4.     Ingekomen/uitgaande stukken.
5.     Jaarverslag van het bestuur over het jaar 2017.
6.     Verslag van de penningmeester over het jaar 2017.
7.     Verslag van de kascommissie.
8.     Verkiezing van bestuursleden.

    Benoeming van nieuwe bestuursleden en 
    herbenoeming van afredende bestuursleden.           

9.     Vaststelling van de contribute voor het jaar 2019.
10. Vaststelling van de begrotng voor het 2019.
11. Uitreiking van de Harry Hofstedebokaal.
12. Rondvraag.
13. Sluitng.



Punt 8: Verkiezing van bestuursleden.

Op de Algemene vergadering van 29 juni 2009 is door 
u een rooster van afreden vastgesteld. Dit jaar zijn 
afredend de functonaris gebouwenbeheer en het 
bestuurslid public relatons. Binnen het bestuur zijn in 
het afgelopen jaar de nodige wisselingen geweest. De 
nieuw benoemde voorziter als opvolger van de heer 
Dick Buter is na een tweetal maanden om zijn 
moverende redenen afgetreden. Zo is ook de 
beheerde van het gebouw ons ontvallen. In de loop 
van het jaar 2018 is de heer Herman Bosboom 
verzocht de voorzitershamer te gaan hanteren. 
Daarin heef hij op verzoek mee ingestemd. In een
Schrifelijke procedure hebben wij u verzocht akkoord 
te gaan met een benoeming tot voorziter van de heer
Bosboom voornoemd. Binnen de daarvoor gestelde 
termijn hebt u van de geboden mogelijkheid om 
bezwaren in te dienen tegen dit voornemen geen 
gebruik gemaakt. Het bestuur stelt u voor deze 
benoeming te bekrachtgen.
De heer Foppe Huitema heef tjdens de vorige 
ledenvergadering aangekondigd dat het jaar 2017 zijn 
laatste jaar was als penningmeester van deze 
vereniging. Zeer tjdig zijn wij op zoek gegaan naar een
opvolger. In de persoon van de heer Jipat is naar onze 
mening een waardig opvolger gevonden. In een 
eveneens schrifelijke procedure hebben wij u 



verzocht of u kon instemmen om de heer Jipat te 
benoemen tot penningmeester. Binnen de daarvoor 
gestelde termijn hebt u geen gebruik gemaakt tot het 
inbrengen van bezwaren tegen deze benoeming. Het 
bestuur stelt u mitsdien voor de benoeming van de 
heer Jipat tot penningmeester te bekrachtgen.
Kortelings heef mevrouw Bos-Elzenaar te kennen 
gegeven om haar moverende redenen haar functe als
secretaris van onze vereniging te willen becindigen. 
Wij betreuren dit besluit ten zeerste maar respecteren
haar beslissing. Wij danken ook langs deze weg de 
heer Huitema en mevrouw Bos-Elzenaar voor de vele 
werkzaamheden voor onze vereniging in de afgelopen
jaren verricht.
Zo snel mogelijk zal in de vacature van secretaris voor 
onze vereniging een opvolger worden verzocht. De 
heer Wingelaar is bereid gevonden deze 
werkzaamheden waar te nemen.
Het bestuur heef gemeend om voor de leden 
administrate een aparte functonaris aan te stellen. 
Zij wordt tevens belast met de controle of de 
verschuldigde contribute tjdig wordt voldaan. Binnen
onze vereniging met de vele actviteiten op 
sportgebied wordt het noodzakelijk geacht om 
hiervoor een aparte functonaris te benoemen. In 
mevrouw Jolanda Bartelink menen wij een goede 
kracht te hebben gevonden. Ook voor haar hebben wij
u in een schrifelijke procedure gevraagd of hiertegen 
bezwaren bestaan. U heef daarvoor binnen de 



gestelde termijn geen bezwaren ingediend. Wij stellen
u dan ook voor dit besluit eveneens te bekrachtgen.
Tot slot stellen wij u voor mevrouw Margua Helfrich te
benoemen tot bestuurslid van onze vereniging. Zij zal 
optreden als coördinatrice van het Warmwaterft. Het 
warmwaterft omvat ongeveer 200 leden die in het 
zwembad De Escamphof in extra verwarmd water 
oefeningen doen.



Den Haag, 15 mei 2018.

Aan de leden,

Op maandag 18 juni 2018 vindt onze jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering plaats. Zoals gebruikelijk wordt deze 
vergadering gehouden in ons verenigingsgebouw aan het 
Veldzicht 20.
Op bestuurlijk niveau hebben zich nogal wat wijzigingen 
voorgedaan. In een uitvoerige gedachten wisseling zijn wij 
tot de conclusie gekomen de stukken voor deze vergadering 
op een andere wijze te verspreiden. 
In de eerste plaats zullen zij worden geplaatst op de website 
van onze vereniging. In de tweede plaats kunt u zich melden 
op de plaats waar u uw sport beoefend en zich aanmelden 
om de stukken op papier te mogen ontvangen. Zo snel als 
mogelijk is zullen wij dan de benodigde stukken doen 
toekomen. Ten derde zal een aantal exemplaren worden 
neergelegd op de diverse door de vereniging gebruikte 
locates. Komt u tot de conclusie dat u graag over de stukken 
wilt beschikken dan zullen u die onverwijld doen toekomen.
U kunt zich melden bij uw coördinator/coördinatrice van uw 
afdeling om over de stukken te mogen beschikken.
Tot slot kunt u zich telefonisch melden bij de beheerder van 
ons gebouw de heer André Siliakus en aan hem te vragen om
de stukken. Uiteraard kunt u zich ook melden bij de 
voorziter of de waarnemend secretaris van onze vereniging. 
Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0638642180 en 
0610459007.
Voor vragen etc. kunt u zich altjd wenden tot de 
bovenvermelde telefoonnummers.



Het bestuur heef gemeend om uit kostenoverwegingen en 
gelet op de belangstelling van de leden voor onze algemene 
leden vergaderingen de laatste jaren hiertoe over te gaan.

Het bestuur.
Herman Bosboom, voorziterr
Jan Wingelaar, waarnemend secretaris.
 




