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OPROEP 
 

Algemene Ledenvergadering Hollandse Bulldoggen Club (HBC) 

zaterdag 19 oktober 2019, aanvang 13.00 uur 

toegang uitsluitend voor leden van de Hollandse Bulldoggen Club 

 
Locatie: 

‘de Bongerd’ Grand Café, Zalen te Heteren 

www.zalencentrumdebongerd.nl  

Flessestraat 54 

6666 CR  Heteren 

 

 

AGENDA: 

- Opening  
- Ingekomen stukken 
- Notulen van de vergadering van 22 juni; 

o voorstel: doorschuiven naar de jaarvergadering van 2020  
- Aanstellen dagvoorzitter 
- Bestuursverkiezing; 

o Alle 7 bestuursfuncties zijn vacant:  
 Voorzitter 
 Secretaris 
 Penningmeester 
 4 algemeen bestuursleden (taken desgewenst later te benoemen). 

Kandidaten kunnen conform de statuten worden aangemeld bij het 
bestuur: secretaris@hbc-fransebulldog.nl (zie toelichting*) 

- Rondvraag 
- Sluiting 

 
  

Algemene ledenvergadering 

HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB 
Officiële rasvereniging van de Franse Bulldog in Nederland. Opgericht 1 juli 1907 

http://www.zalencentrumdebongerd.nl/
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*) Toelichting bij de oproep voor de ALV van 19 oktober a.s.: 
 

- Dagvoorzitter; als voorzitter ad interim ben ik hiervoor beschikbaar, tenzij de vergadering 
anders beslist.  

- Het primaire doel van deze algemene vergadering is het samenstellen van een nieuw 
bestuur. 

- Wil je je kandidaat stellen of wil je iemand anders kandidaat stellen; stuur dan een mail naar 
het secretariaat met de naam én voorgestelde functie én zorg dat die door tenminste 10 
andere personen wordt ondersteund. Door bijvoorbeeld een kopie van de brief met 
handtekening of e-mail. Belangrijk: voorgestelde kandidaat én de ondersteuners moeten te 
verifiëren zijn als lid. Dit doormiddel van volledige naam en adres. 
Bij twijfel; stuur even een mail naar het secretariaat, dan overleggen we hoe de voordracht 
op de juiste manier binnenkomt. 

- Sluitingsdatum voor het aanleveren van de voordracht(en) is: 12 oktober 2019 
- LET OP: wanneer er geen kandidaten zijn voor een bepaalde functie dan kan de vergadering 

ter plekke één van de aanwezige leden benoemen voor die functie. 
- Vragen? Stuur een mail naar: secretaris@hbc-fransebulldog.nl  

 
Een en ander staat als volgt in de statuten: 
 
Statuten art 19, Voordrachten: 

1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer niet bindende voordrachten , 
behoudens het bepaalde in het 6e lid 

2. Iedere voordracht heeft op één bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van 
degene, door wiens aftreden wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam 
van één kandidaat.  

3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel bestuur als tien stemgerechtigde leden 
bevoegd. 

4. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. 
Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet tenminste één week voor de 
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

5. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschied de benoeming uit 
die voordrachten. 

6. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht gemaakt, dan is de algemene vergadering 
voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jakko Broersma 
Voorzitter ad interim 
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