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Uitnodiging BALV  

(Bijzondere Algemene Leden Vergadering) 

Aanvang 20.30 uur 
 

Op 31 maart 2022 lassen wij een digitale Bijzondere Algemene Leden Vergadering in waar wij u van 

harte voor willen uitnodigen. 

Aangezien we de afgelopen tijd gezien hebben dat digitale vergaderingen gemakkelijk en minder 

tijdrovend zijn hebben we besloten deze vergadering via Google Meet te houden. 

Na aanmelding ontvangt u de gegevens om digitaal in te kunnen loggen. 

• Vragen en opmerkingen kunt u vooraf indienen voor een voorspoedig verloop van de 

vergadering (bestuur@vlugheidenkracht.com) 

• Aanmelding: vooraf bij ledenadministratie@vlugheidenkracht.com 

Zoals u hebt kunnen lezen zijn we naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. We hebben er een 

gevonden in de persoon van Pascal Vermeulen, uit Laren en die willen we graag opnemen binnen het 

bestuur. 

 

AGENDA 

1. Opening en eventuele mededelingen 

2. Aftreden Bestuurslid* 

3. Benoeming Bestuurslid Ledenadministratie & Algemene Zaken* 

4. Benoeming nieuw Algemeen Bestuurslid* 

5. Oproep nieuwe Bestuursleden en Vrijwilligers (incl. Juryleden) 

6. Rondvraag 

 

Aftredend Bestuurslid 

Annelies Rijksen heeft het bestuur van V en K de afgelopen jaren als Penningmeester (en meer) 

enorm geholpen. Nu dat haar kinderen niet meer turnen en ze drukker heeft dan ooit met haar 

eigen bedrijven heeft Annelies al in 2021 aangegeven dat ze wilde stoppen, en nu is het dan in 

2022 zo ver.  Wij zijn haar enorm dankbaar voor de tijd en de energie die zij altijd gestoken heeft 

in de diverse werkzaamheden en alle zaken die zij extra op haar schouders nam. 

 

Benoeming Bestuurslid Ledenadministratie & Algemene Zaken 

Stuwende kracht achter V en K is Mieke Verlinden. Mieke is al heel lang betrokken bij V en K en 

verzorgd naast heel veel andere zaken de Ledenadministratie voor onze vereniging. Mieke is nog 

niet door de ALV beëdigd tot bestuurslid maar na 31 maart willen we graag dat Mieke het 

bestuur officieel versterkt op de afdeling Ledenadministratie en Algemene Zaken. Een functie 

die ze, naast heel veel andere zaken, al enige tijd vervuld. 
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Benoeming nieuw Algemeen Bestuurslid 

Na het lezen van diverse oproepen in de nieuwsbrieven van V en K dat er de noodzaak was (en 

nog steeds is) voor nieuwe bestuursleden, meldde Pascal Vermeulen zich aan om te kijken wat 

hij zou kunnen betekenen. Zonder bestuur geen vereniging en zonder vereniging geen blije 

turnkids en dat ging Pascal een beetje te ver. Zijn dochter Lisa turnt al zo’n 8 jaar met heel veel 

plezier bij V en K en het zou jammer zijn als dat zou wegvallen. Wij zijn heel blij dat Pascal zich 

destijds aangemeld heeft en hopen dat er meer zijn voorbeeld zullen volgen. 

 

 

  
ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

 

 

 
31 maart 2022 – aanvang 20:30 
 

 

 

 

 
Via Google Meet (link op aanvraag) 
 

 

 

 

 
Contactpersoon: Mieke Verlinden 
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