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MAX Squash 
Algemene ledenvergadering 
 
 
14 oktober 2021, 20:00 uur  
Te Sportcentrum Heemskerk 
Kerkweg 221 
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Beste leden van MAX Squash, 
 
Bij deze wil ik jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering (ALV) van MAX Squash, 
welke gehouden wordt op 14 oktober 2021, om 20:00 uur. Gelukkig hoeven we dit niet 
meer digitaal te doen. We kunnen elkaar ontmoeten maar wel met inachtneming van de 
basisregels.  
 
Jullie hebben ten behoeve van je abonnement en dus onze ledenadministratie een mailadres 
opgegeven. Via dit mailadres krijg je een uitnodiging toegestuurd om deel te nemen aan de 
ALV. Mocht je via een ander mailadres dan het jouw opgegeven mailadres willen 
deelnemen, maak dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar via secretaris@maxsquash.nl.  
 
Er zijn ideeën en plannen te over binnen de vereniging en daar hebben we enthousiaste 
vrijwilligers voor nodig. Een aantal heeft zich al gemeld; daar zijn we heel blij mee. Hoe meer 
vrijwilligers zich melden, hoe makkelijker we onze plannen kunnen realiseren. Mocht je dus 
je steentje bij willen dragen, dan hoor ik het graag. Ik wil in het bijzonder aandacht vragen 
voor een aantal formele rollen. We hebben nog een vacature voor bestuurslid algemene 
zaken. Voor de rol van secretaris hebben we een kandidaat-bestuurslid gevonden die 
formeel moet worden aangesteld door de leden tijdens de ALV. 
 
Bijgevoegd tref je de vergaderstukken voor de ALV. Mocht je op voorhand vragen hebben 
over een of meerdere onderwerpen, of iets willen zeggen op de ALV, dan stellen wij het op 
prijs als je dit vooraf, uiterlijk 10 oktober 2021, via het emailadres secretaris@maxsquash.nl 
aangeeft. Dat maakt het organiseren van de vergadering eenvoudiger. Alvast mijn dank voor 
jullie medewerking. 
 
Ik zie uit naar jullie deelname! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin Kries 
Voorzitter MAX Squash 
 
 
 
 


