
ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)

De Algemene Leden Vergadering van DIG-PA zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober a.s. in de
IJsselhallen, Rieteweg 4, in Zwolle. Dit is tijdens de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) van de
VERON. 
Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 10,00 op vertoon van hun geldige VERON
lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs €12,50. Parkeren is gratis.
De ALV zal in de middag plaatsvinden. Details krijgt u bij de DIG-PA stand in de Meerhal en als deze
informatie eerder bekend is ook via onze website.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Ingekomen stukken.
4a. Verslag over 2019, 2020 en 2021 van de secretaris [zie resp. Bulletin 72 - maart 2020 - pagina 6/8,

Bulletin 74 - maart 2021 - pagina 6/8 en Bulletin 76 - pagina 8/10].
4b. Verslag over 2019, 2020 en 2021 van de penningmeester [zie resp. Bulletin 72 - maart 2020 - pagina

9, Bulletin 73 - pagina 7, Bulletin 74 - maart 2021 - pagina 9 en Bulletin 76 - pagina 7].
5. Verslag over 2019, 2020 en 2021 van de Kascontrole commissie.
6. Behandeling van door het bestuur en/of de leden ingediende voorstellen.

Discussie over de toekomst van DIG-PA.
7. Bestuursverkiezing en benoeming managers/medewerkers.
8. Vaststelling begroting 2022, voorlopige begroting 2023 [zie pagina 7] en contributie 2023.
9. Benoeming Kascontrole commissie.
10. Vaststelling van de datum en plaats van de volgende ALV (2023).
11. Rondvraag.
12. Sluiting

Toelichting op de agenda:
Algemeen: Stemrecht tijdens de vergadering van de ALV hebben alleen leden. Leden zijn zend- en
luisteramateurs die jaarlijks de voor DIG-PA vastgestelde contributie betalen en in het bezit zijn van
Nederlandse roepletters of luisternummer en tevens een geldig DIG-nummer hebben.
Alle leden en abonnees zijn ter ALV bevoegd het woord te voeren.

t.a.v. 2: Voorstellen van leden, abonnees en bijzondere leden inzake aanvullende agenda punten, dienen
het secretariaat van de DIG-PA ten minste één week voor de vergaderdatum te bereiken (art. 5.b
Huishoudelijk Reglement).

t.a.v. 6: Eventuele overige voorstellen zullen ter vergadering bekend worden gemaakt.

t.a.v 7: Tijdens deze ALV is de voorzitter N. van de Bijl - PA0MIR / DIG219, aftredend en herkiesbaar.
Overeenkomstig artikel 6 lid a van het Huishoudelijk Reglement kunnen kandidaten voor een
bestuursfunctie door of uit de leden worden gesteld tot het moment van de stemming tijdens de ALV.

J. Hoek - PA0JNH / DIG6117
secretaris DIG-PA


