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Programma bedrijfsbezoek, golftoernooi en ledenbijeenkomst dinsdag 12 april  
bij sv BLC & Golf Parc de Pettelaar 
 
15.15 uur Ontvangst met koffie & thee 
15.20 uur Opening & ALV door Davy Peters, voorzitter OVP 
15.45 uur Presentatie sv BLC - 'de club van zuid' door Bart Wellens, voorzitter  
16.30 uur Vertrek naar Golfparc de Pettelaar voor clinic en wedstrijd 
19.00 uur Netwerkborrel en( borrel)hapjes op het Golfparc 
20.00 uur Afsluiting 

 

Locaties: 

  

 Meerendonkweg 1 Meerendonkweg 2 

Agenda Algemene ledenvergadering 12 april 2022  

1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

2. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering d.d. 6 juli 2021   

3. Mededelingen 

4. Financiën   

a. Jaarverslag 2021 penningmeester   
b. Kascontrole en decharge 2021  
c. Samenstelling kascontrolecommissie 2022 
d. Begroting 2022  
e. Vaststelling contributie 2023  

5. Bestuurssamenstelling   

Aftreden Davy Peters, voorzitter 
Davy Peters heeft reeds tijdens de ALV van 2021 zijn functie in 2022 ter beschikking gesteld 
vanwege verhuizing van BDO.    

Benoeming van Brigitte Vleer tot bestuurslid 
Het bestuur draagt mevrouw Brigitte Vleer, LXA Advocaten, voor als nieuw bestuurslid.  
Brigitte ‘draait’ sinds november 2021 mee in het bestuur.  

Benoeming van Bas Pije tot bestuurslid 
Het bestuur draagt de heer Bas Pije, Mebin / Heidelberg Cement, voor als nieuw bestuurslid.  
Bas ‘draait’ sinds de zomer 2021 mee in het bestuur.  

Volledigheidshalve wordt u gewezen op de statutaire mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen. 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 6 april bij het bestuur per email info@ovdepettelaar.nl.  

Vacature(s)  
Geïnteresseerden in een bestuursfunctie zijn welkom. U kunt zich hiertoe aanmelden tot 6 april bij 
het bestuur òf kom in de loop van het jaar eens kennismaken tijdens een bestuursvergadering.  

6. Jubileum OVP 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

Bijlage: concept verslag alv 6 juli 2021 & antwoordformulier 
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