Bijlage 4 - 3e Algemene Ledenvergadering Zooom ZZP Collectief Woerden

Agendapunt 4 – Bestuursverkiezing en rooster van aftreden.
Voor de uitbreiding van het bestuur van Zooom zijn wij op zoek gegaan naar twee bestuursleden.
Het bestuur komt dan totaal op 5 bestuursleden, waaronder de diverse functies verdeeld worden.
De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar; het bestuurslid kan zich daarna 1x herkiesbaar
stellen.
Mikel de Knegt en Rina Mulder zijn bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid; zij
hebben al enkele vergaderingen als aspirant bestuurslid bijgewoond.
Het bestuur draagt Mikel de Knegt en Rina Mulder dan ook graag voor als bestuurslid van Zooom.
Verzoek aan de ALV: In te stemmen met de voordracht van de genoemde twee bestuursleden.
Ten behoeve van een goede continuïteit in het bestuur is een rooster van aftreden opgesteld dat met
ingang van 2011 in werking treedt.
Het voorstel is als volgt:
Jolanda van der Spiegel
1-1-2010; einde 1e termijn 1-1-2013
Niels Baars
1-1-2010; einde 1e termijn 1-1-2012
Marieke Dik
1-1-2010; einde 1e termijn 1-1-2013
Rina Mulder
25-10-2011; einde 1e termijn 1-1-2015
Mikel de Knegt
25-10-2011; einde 1e termijn 1-1-2015
Bij tussentijds aftreden neemt de opvolger van dat bestuurslid de ontstane plaats op het schema in.
Verzoek aan de ALV: In te stemmen met dit rooster van aftreden.
Als dit schema wordt vastgesteld, is het voorstel tevens om Niels Baars voor een nieuwe termijn van
3 jaar te benoemen.
Verzoek aan de ALV: in te stemmen met herbenoeming van Niels Baars als bestuurslid Zooom.
Agendapunt 5 – Vaststellen rooster van aftreden commissies.
Commissie PR:
31-12-2011
Niels Baars
31-12-2012
Ine de Knoop
31-12-2013
Wijnand Simons
Commissie Belangenbehartiging:
31-12-2011
Joyce Bol
31-12-2012
Jolanda van der Spiegel
31-12-2013
Ronald de Jong
Commissie Activiteiten:
31-12-2011
Bart van Vliet
31-12-2012
Marieke dik
31-12-2013
Dennis Maaswinkel

Agendapunt 6 – Benoeming commissie Schorsing en ontzetting.
Met de vaststelling van de gewijzigde statuten wordt er tevens een commissie Schorsing en
ontzetting benoemd, die onderzoekt klachten over een lid op verzoek van het bestuur en adviseert
het bestuur betreffende de te nemen maatregelen.
Het bestuur stelt voor te benoemen: Gonne-Marieke Kroon-Lamers, Robert Jan Cornet en Arthur
Dreissen. Zij hebben allen te kennen gegeven bereid te zijn zitting te nemen in deze commissie.
Verzoek aan de ALV: In te stemmen met de benoeming van deze leden.
Het rooster van aftreden wordt hiervoor als volgt:
Commissie Schorsing en Ontzetting:
31-12-2011
.???
31-12-2012
???
31-12-2013
???

Agendapunt 7 – Benoeming lid kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Kyra Lancee en Rina Mulder. Omdat laatstgenoemde toetreedt tot het
bestuur kan zij niet langer deel uitmaken van de kascommissie. Er moet een nieuw lid voor de
kascommissie benoemd worden. Hiermee hebben we dan tevens de continuïteit en het rooster van
aftreden vastgesteld. De kascommissie wordt per jaar benoemd en elk lid is slechts éénmaal
herkiesbaar.
Verzoek aan de ALV: Wie wil zich beschikbaar stellen voor de kascommissie?

