Uitnoodiging Algemene
A
e Vergadeering
Dinsdagg 20 maaart 2012
Uithoorn,, 13 februari 2011
b Holland lede
en,
Geachte Porsche Club
eleden, leden van bijzonde
ere verdienstten, gewone leden, gezinssleden en
Het besttuur nodigt hiierbij alle ere
aspirant leden uit voo
or het bijwone
en van de jaarrlijkse Algeme
ene Vergaderring (hierna te
e noemen de “AV”) van
che Club Hollaand (hierna oo
ok wel genoemd “PCH”), op
o dinsdag 20
0 maart 2012
2.
de Porsc
Aanvang 20.00 uur
Locatie: Restaurant Congres- en Ve
ergadercentrum De Soester Duinen
bergsestraat 188
Soesterb
3768 MD
D Soest
Telefoon (035) 603 60 10
AGENDA
A
1. Openning door de voorzitter
v
2. Aanw
wijzing notulist door de voo
orzitter
3. Binne
engekomen stukken
s
4. Vastsstelling notule
en Algemene Vergadering 2011
5. Goed
dkeuring Kasc
commissieled
den voor het jaar
j
2011
6. Verslag van bestuuur 2011
- Voorrzitter
- Pennningmeester: Verlies en Winstrekening
W
en balans 2011
7. Verslagen Commiissies
8. Bestuursverkiezing
PAUZE
9. Bestuur 2012
oeming kasco
ommissie.
10. Beno
11. Samenstelling com
mmissies
enda 2012
12. Evennementen Age
13. Begrroting 2012
14. Statuutenwijziging
15. Vastsstelling contriibutie 2012
16. Mede
edelingen besstuur
17. Rond
dvraag
18. Sluitiing
HTING BEST
TUURSVERKIEZING
TOELICH
De bestuuursleden Ralph van Soom
meren en Jur de Graaf blijvven aan als bestuurslid.
b
H
Henry de Vaal treedt af
volgens het daarvoorr opgestelde rooster en is herkiesbaa
ar. Resie Blijjleven-Verbeek en Waltherr Blijleven
o eigen verzzoek af als bestuurslid. Als kandidaa
at bestuursle
eden worden door het be
estuur de
treden op
volgende
e PCH leden voorgedragen
v
n:
- Peter Ganseman
elgrum
- René Pe
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d hebben onzze leden de mogelijkheid
d om nieuwe en/of alternnatieve kandid
daten voor te
t stellen.
Uiteraard
Hiertoe kan
k het bijgaaande kandidaaatstellingsforrmulier worde
en gebruikt. Kandidaatstel
K
llingen dienenn voor 10
maart a.s. schriftelijk kenbaar gem
maakt te worrden aan het bestuur via het
h secretariaaatsadres miiddels het
e tijdig opstturen van hett bijgesloten formulier. Ee
en kandidaatsstelling voor het bestuur vanuit de
invullen en
leden die
ent de hand
dtekening te dragen van tenminste vijf
v gewone leden. Deze leden diene
en op de
vergaderring aanwezig
g te zijn, confo
orm het huishhoudelijk regle
ement van de
e PCH.

ka
steellen voor een
e
commisssie en dezee kandidaatsstelling beho
oeft geen
Elk lid kan zich kandidaat
a
ledenn ter onderste
teuning. Het bestuur
b
roep
pt alle leden van harte op
p om zich
handtekeeningen van andere
kandidaaat te stellen voor
v
een funct
ctie in één vann de commiss
ssies. Hiervoo
or kunt u conttact opnemenn met ons
secretari
riaat of met één
éé van de huid
idige bestuurssleden.
HTING VOOR
RSTEL TOT STATUTENW
S
WIJZIGING
TOELICH
or de statute
en van de ve
ereniging te wijzigingen.
w
D
Deze
wijziging
g heeft uitsluuitend het
Het besttuur stelt voo
volgende
e doel: Het begrip aspirant-lid komt te vervallen omdat blijkkt dat dit bijj belangstelle
enden tot
verwarrinng leidt en een onbedoelde barrière
e opwerpt voor
v
potentië
ële nieuwe le
eden. Wel wordt
w
een
onderschheid gemaaktt tussen lede
en met en zo
onder stemrecht. De (nieuuwe) leden ve
erkrijgen stem
mrecht na
driemaal te hebben deelgenomen
d
aan een eve
enement van de PCH in ee
en periode vaan 12 maand
den, of na
een volledig kalende
erjaar lidmaaatschap. Herrt huishoudelijk reglemennt wordt aaangepast connform de
de statuten.
gewijzigd
e financiële stukken,
s
alsm
mede de (co
oncept) statuuten en het (concept)
Notulen van de AV 2011 en de
huishoudelijk reglement zijn op aannvraag (svp per e-mail) besschikbaar via het secretariiaat.
ewone leden, ereleden enn leden van b
bijzondere ve
erdiensten
Voor de goede orde zij vermeld, dat alleen ge
d 2 van de sttatuten van de
d Porsche Club
C
Holland stemgerechtig
s
gd zijn. Aspirrant leden
conform artikel 13 lid
mgerechtigd, doch zeer we
elkom om dezze vergaderinng bij te wone
en.
zijn derhaalve niet stem
eid wordt ze
eer op prijs gesteld. Wij verzoeken u vriendelijk uw aanwezzigheid te
Uw aller aanwezighe
en voor 10 maart
m
a.s. viaa het on-line inschrijfformuulier zodat wij passende aaccommodatie kunnen
bevestige
reservere
en. Het is tevvens mogelijkk om een machtiging te ve
erstrekken aaan een ander PCH lid om een stem
uit te bre
engen via dit formulier.
f
Terr controle onttvangt u een bevestiging
b
p e-mail van de machtiginng.
per
est.
Graag tot ziens in Soe
v de Porschhe Club Holland,
Namens het bestuur van
met vrienndelijke groetten,

Henry de Vaal
er
Voorzitte
k
ngsformulier, routebeschrijvin
ro
ng
Bijlagen: kandidaatstellin

Secretariaat: Po
ostbus 91 • 14
420 AB Uithoo
orn
(T) 02
297 524 702 • (F) 0297 524 664 • (E) secrretariaat@porrsche-club-holland.nl
A
ABN
Swifterba
ant rek. nr. 55.59.46.886 • KvK
K Utrecht Nrr. 40478376 • www.porsche
e-club-holland.nl

Bijlage

Kand
didaatsstelling
gsformu
ulier
AATSTELLING
G BESTUUR
KANDIDA
Ondergettekende Porssche Club Holland leden:
………………
…………………
………………
………………………………
…………..…
1. ………
2. ………
………………
…………………
………………
………………………………
…………..…
3. ………
………………
…………………
………………
………………………………
…………..…
4. ………
………………
…………………
………………
………………………………
…………..…
5. ………
………………
…………………
………………
………………………………
…………..…
e heer/mevro
ouw: …………
………………
…………………
……
stellen de
als kandidaat voor hett bestuur besstuur op de Allgemene Verg
gadering 20 maart
m
2012 vvan de Porschhe Club
Holland.
…
……….
Datum: ………………
ening 1. ……………………
…… Handtekkening 2. ……
……………………
Handteke
Handteke
ening 3. ……………………
…… Handtekkening 4. ……
……………………
Handteke
ening 5. ……………………
……
d formulier te
e verzenden of
o faxen naarr het secretarriaat van de PCH,
P
Gelieve dit
Zie ook voor
v
informatie: www.porsche-club-hollaand.nl
een gewone leden, ereled
den en leden van bijzonde
ere verdienstte kunnen zicch kandidaat stellen of
N.B.: Alle
ondertekkenen.
1 maart 201
12 aan het se
ecretariaat pe
er post of perr fax .
S.v.p. inzzenden vóór 10
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Bijlage

Routtebesch
hrijving
g De So
oester Duinen
n
Restauraant Congres- en
e Vergadercentrum
De Soestter Duinen
Soesterb
bergsestraat 188
3768 MD
D Soest
Vanaf Uttrecht:
A 28, richting Amersfo
oort, Afslag 4 A28 Soest//Soesterberg.
e
van de affrit linksaf, ovver het viaduc
ct. Bij de T-sp
plitsing (Roobo
ol) rechts en meteen linksa
af
Aan het eind
richting
DUINEN".
"SOESTD
Deze weg
g volgen (ca. 2 km). Over het spoor ligt het restaura
ant aan uw linnkerzijde. Parkeren geschiedt
rechts, te
egenover het restaurant.
Vanaf he
et noorden:
A28 richtting Utrecht. Bij Amersfoort neemt u NIIET de afslag
g "Soest". Op de A28 door blijven rijden richting
"UTRECH
HT".
Bij de afsslag "SOEST SOESTERBER
S
RG" Afslag A2
28 Soest met nummer 4 gaat u boven aaan het viaduct
rechtsaf.
eg bij T splitsing (Roobol) rechts
r
en dire
ect weer links richting SOE
ESTDUINEN.
Einde we
Deze weg
g vervolgen (ca. 2 km). Ovver het spoorr ligt het resta
aurant links.
Parkerenn kan rechts, tegen
t
over he
et restaurant..
Vanaf Le
elystad:
A6 Lelysttad - Almere. Afrit 5 N27/A
A27, richting Hilversum - Utrecht.
U
Dit aanho
ouden op A27
7. Dan 4e afslag A1 op richting Amersfoort, afslag 10
1 Baarn Noo
ord - Soest, (N
N221).
Aan het einde
e
van de afrit links etc vervolg zie verder
v
"vanaf Amsterdam"
Vanaf Am
msterdam:
A1 richtinng Amersfoorrt, afslag 10 Baarn
B
Noord - Soest (N221).Aan het einnde van de affrit links.
Voorbij paleis
p
Soestdijjk, stoplicht rechts
r
(N234)), volgende sttoplicht links (Koningsweg). Rechtdoor blijven
rijden. plm 3 km. Over het spoor re
echtdoor. Bij volgende sto
oplicht (rechtss ANWB tanksstation), rechttsaf
bergsestraat)) richting Soe
esterberg. Verrvolgens plm 2 km rechtdo
oor blijven rijd
den.Het resta
aurant ligt
(Soesterb
aan uw re
echterzijde. U dient links voor
v
te sorterren om te kunnnen parkerenn.
Vanaf Arrnhem:
A12 richtting Den Haag
g A27 richting
g Utrecht.
Zie verde
er vanaf Utrec
cht.
BIJ GROT
TE DRUKTE KA
AN HET PARKE
EERTERREIN VOL
V
ZIJN. U KU
UNT UW AUTO DAN PARKER
REN IN DE STR
RAAT DIE
LANGS HE
ET RESTUARU
UANT LOOPT. AAN
A
DE LINKE
ERZIJDE GELD
DT EEN PARKEERVERBOD.
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