
 
 
 

Agenda Ledenvergadering Fifty Fit 15 maart 2023 
 
 
1. Opening door de voorzitter 

 
2. Vaststellen van de presentatielijst en het aantal aanwezige leden 

 
3. Goedkeuring Notulen van de Ledenvergadering van 13 april 2022  

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

Lidmaatschaap opgezegd KWbN. 
 

5. Aanpassing Protocol A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Toelichting door Christ Bloks  
 

6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement  
Toelichting door Christ Bloks  

 
7. Exploitatie 2022  

7.1. Toelichting door de penningmeester; ontwikkeling financiële positie en ledenbestand van Fifty 
Fit in 2022 

7.2. Verklaring Kascommissie inzake financiën 2022 
7.3. Verlenen decharge aan het bestuur voor het in 2022 gevoerde financieel beleid  
7. 4. Begroting 2023 

 
8. Kascommissie  

Van de Kascommissie is Henk Scheurwater dit jaar statutair aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar 
voor een periode van 3 jaar. Het bestuur steunt van harte zijn herbenoeming. 
 

9. Bestuurlijke Zaken  
9.1. Voorzitter, Arnold van der Heijden, is niet-statutair aftredend en niet herkiesbaar.  

VACATURE: Het bestuur is nog op zoek naar een geschikte kandidaat (m/v) als voorzitter 
9.2. Secretaris, Ria van de Haterd, niet statutair aftredend en niet herkiesbaar.  

Voor de opvolging van Ria van de Haterd als secretaris heeft Christ van der Pas (lid van 
Wandelen/Fietsen) zich voor een periode van 2 jaar, zijnde de resterende benoemings-
periode van Ria van de Haterd, kandidaat gesteld. Christ van der Pas stelt zich zelf even 
aan u voor. Het bestuur steunt van harte zijn kandidatuur 

9.3. Penningmeester, Adriaan Hendriks, statutair aftredend in verband met einde termijn van 
benoeming, niet herkiesbaar. Voor de opvolging van Adriaan Hendriks als penningmeester 
heeft Theo van Dijk (lid Sportief Wandelen) zich voor een periode van 3 jaar kandidaat 
gesteld. Het bestuur steunt van harte zijn kandidatuur. Theo stelt zich zelf even aan u voor. 

 
10.  Groepsleiders  

 Van de groepsleiders is dit jaar Tonnie van Herpen statutair aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar   
als groepsleider fietsen met benoeming voor een periode van 3 jaar en blijft ook graag lid van het 
bestuur. Het bestuur steunt van harte zijn herbenoeming.  
 

11. Uitsplitsen Wandelen en Fietsen als aparte activiteiten 
 Voorstel om Wandelen en Fietsen per 1 januari 2024 voort te zetten als aparte activiteiten.   
Tegelijkertijd wordt voor het lidmaatschap van Fifty Fit dan één contributie ingevoerd, zijnde € 12,- 
per lid per jaar, ongeacht het aantal activiteiten waaraan een lid wenst deel te nemen. 
 

12. Evenement/Excursie 2023 
 Informatie door Gerrit Eijsvogels  
 

13. W.N.T.T.K. (wat nog ter tafel komt) 
 
14. Rondvraag  

 
15. Sluiting 


