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Datum  : 28 februari 2016 
Onderwerp : Uitnodiging algemene ledenvergadering 2016 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Reddingsbrigade Oss u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van de Reddingsbrigade Oss, die wordt gehouden op woensdag 30 maart 
aanstaande in de aula van Het Hooghuis,  LOCATIE Titus Brandsmalyceum, aan de Molenstraat in Oss. 
De vergadering zal beginnen om 20.00 uur precies. Omdat om 20.00 uur de deur op slot gaat wordt 
iedereen verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. Indien u weet dat u wat later bent en toch bij de ALV 
aanwezig wilt zijn, graag vooraf even contact opnemen met de secretaris. 
 
De agenda voor de avond luidt als volgt: 

1) Opening door de voorzitter 
2) Mededeling en Ingekomen stukken 
3) Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart 2015 
4) Activiteitenverslag van de secretaris over 2015 
5) Verslag van de Kascommissie 
6) Verkiezingen voor de Kascommissie 
7) Financieel verslag 2015 
8) Begroting 2016 / 2017 en vaststelling contributie 2017 
9) Verkiezingen bestuur: 

a. Periodiek aftredend zijn Sabrina vd Putten en Ralph van Weerdenburg. Sabrina vd 
Putten stelt zich herkiesbaar. Ralph van Weerdenburg stelt zich niet herkiesbaar. 
Daarnaast is er nog steeds een vacature binnen het bestuur wegens het voortijdig 
aftreden van Mirte Janssen van Rozendaal.  
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur. Kathleen van 
der Loop en Vincent Faassen hebben zich gemeld als kandidaat bestuurlid.  

10) Bespreking brigade-activiteiten 2016 
11) Rondvraag  Indien u vragen heeft voor de rondvraag, verzoekt het bestuur u vriendelijk 

om deze, indien mogelijk, tevoren schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit om een 
goede voorbereiding mogelijk te maken.  

12) Sluiting met drankje en hapje. 
 
De stukken behorend bij de punt 2 en 4 zijn uiterlijk 15 maart beschikbaar op de website van de 
vereniging. De stukken behorend bij de punten 7 en 8 liggen vanaf 15 maart ter inzage bij de voorzitter 
en secretaris. Voorafgaand aan inzage graag contact per mail (voorzitter@reddingsbrigadeoss.nl, 
secretaris@reddingsbrigadeoss.nl ) 
  
Het bestuur van de Reddingsbrigade Oss stelt het zeer op prijs wanneer u uw belangstelling voor de 
vereniging laat blijken door uw aanwezigheid. Ook de aanwezigheid van ouders van onze jeugdleden 
wordt zeer gewaardeerd. Uit ervaring kunnen we zeggen dat de Algemene Ledenvergadering van onze 
vereniging en het napraten na afloop zinnige en gezellige mogelijkheden zijn om van gedachten te 
wisselen over brigadezaken. 
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op woensdag 30 maart aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet, 
                            
Bas van Vlijmen     Ralph van Weerdenburg 
Voorzitter      Secretaris 
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