
	  

Verkiezing	  nieuw	  bestuurslid	  RZVO	  
	  
	  
Oisterwijk,	  zondag	  29	  maart	  2015	  
	  
Beste	  Leden,	  	  
	  
Tijdens	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  die	  gepland	  staat	  voor	  20	  mei	  a.s.	  zullen	  Arno	  van	  der	  
Wensch	  (penningmeester)	  en	  Hein	  Kivits	  (secretaris)	  zich	  voor	  minimaal	  1	  jaar	  herkiesbaar	  
stellen.	  	  
	  
Mocht	  je	  je	  verkiesbaar	  willen	  stellen	  voor	  één	  van	  deze	  functies	  of	  wil	  je	  de	  nog	  steeds	  
openstaande	  bestuuirsfunctie	  in	  willen	  vullen	  dan	  kun	  je	  je	  aanmelden	  als	  toekomstig	  
bestuurslid	  van	  RZVO.	  
	  
	  
Onderstaand	  de	  procedure	  die	  gevolgd	  moet	  worden	  om	  je	  verkiesbaar	  te	  stellen	  voor	  een	  
bestuursfunctie	  binnen	  RZVO.	  	  	  
	  

•   Je	  verkiesbaar	  stellen	  voor	  een	  functie	  in	  het	  bestuur	  kan	  middels	  het	  sturen	  van	  een	  e-‐‑
mail	  naar	  de	  voorzitter	  Martien	  van	  Doleweerd	  (voorzitter@rzvo.nl)	  met	  een	  cc	  naar	  
Hein	  Kivits	  	  (secretaris@rzvo.nl	  );	  

•   Een	  persoon	  die	  zich	  verkiesbaar	  stelt	  dient	  tenminste	  gesteund	  te	  worden	  door	  drie	  
leden.	  (artikel	  9	  lid	  2	  van	  oprichtingsakte).	  De	  namen	  en	  telefoonnummers	  van	  de	  
steunende	  leden	  dienen	  kenbaar	  gemaakt	  te	  zijn	  in	  de	  aanmelding;	  

•   Het	  zittende	  bestuur	  kan	  zelf	  ook	  kandidaten	  voorstellen.	  (artikel	  9	  lid	  2	  van	  
oprichtingsakte);	  

•   Enkel	  personen	  die	  lid	  zijn	  van	  de	  vereniging	  kunnen	  zich	  verkiesbaar	  stellen;	  
•   Het	  aanmelden	  van	  nieuwe	  bestuursleden	  dient	  plaats	  te	  vinden	  uiterlijk	  voor	  10	  mei,	  

12:00	  uur;	  
•   De	  secretarissen	  van	  de	  verschillende	  verenigingen	  zullen	  uiterlijk	  op	  maandag	  12	  mei	  

via	  e-‐‑mail	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  worden	  van	  de	  binnen	  gekomen	  aanmeldingen;	  
•   Als	  er	  naast	  Erwin	  Hesselberth	  meerdere	  personen	  zich	  aanmelden	  dan	  zal	  er	  een	  

verkiezing	  plaatsvinden.	  Deze	  verkiezing	  zal	  of	  digitaal	  plaatsvinden	  of	  zal	  fysiek	  
plaatsvinden	  op	  een	  nog	  nader	  mee	  te	  delen	  tijdstip;	  

•   Na	  de	  verkiezing	  zal	  het	  nieuwe	  bestuur	  per	  direct	  in	  functie	  zijn.	  
	  
	  
Mochten	  jullie	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  brief	  nog	  vragen	  en/of	  opmerkingen	  hebben	  dan	  kunnen	  
jullie	  als	  vanzelfsprekend	  contact	  met	  ons	  opnemen.	  
	  
	  
Met	  sportieve	  groeten	  namens	  het	  voltallige	  bestuur,	  
	  
	  
Martien	  van	  Doleweerd	  
Voorzitter	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  


