Estimats/des Socis/es:

Se vos informa que el proper dia 20 de Maig de 2017 a les 16:15, se celebrarà la
pròxima Assemblea General Extraordinària.
Gràcies a l'equip humà d'aquesta Junta Directiva i al recolzament per part del socis,
l'Associació ha conclòs amb èxit una gran part dels seus objectius i projectes,
previstos, plantejats a la fi de 2014 i començament del 2015. El balanç del passat
exercici econòmic ha estat molt satisfactori tot i tenint en compte el
redimensionament del club en nombre de socis i la implantació de diverses millores,
serveis, activitats i avantatges per a estos.
Per tant, pensem que aplegats a aquest punt i una vegada tenint estructurada la
dinàmica de funcionament del club, deguem de dissoldre l’actual Junta Directiva i
donar pas a una nova etapa amb un nou equip directiu que sens dubte renovarà i
millorarà el nostre volgut Club Triatló Vialterra Algemesí

Així doncs, vos informem de que el proper 20/05/17 quedarà dissolta la Junta
Directiva i que en aquest moment queda obert el termini de presentació de
candidatures a la Junta Directiva del Club Triatló Algemesí
Recordeu que tots els socis podeu participar ja que és important que s'incorpore gent
nova amb ganes d'aportar idees que ajuden a millorar el funcionament del club.

Totes les persones interessades a presentar-se a la Junta Directiva del Club Triatló
Algemesí podran comunicar-ho en la mateixa Assemblea al punt pertinent de l’ordre
del dia o per mail a la direcció webtriatloalgemesi@gmail.com, abans de la celebració
de l’Assemblea.
Hauran d'aportar el document emplenat que vos adjuntem al final d’aquet mateix
.pdf, amb el nom, càrrec, número de DNI, i firma per a concretar l'acceptació de la
candidatura.
Malgrat que tots els socis son elegibles vos agrairem que els socis que vulguin
presentar-se ho facin amb una candidatura tancada, es a dir, hauran de fer-ho amb
els càrrecs, com a mínim de: President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, (així com
els vocals oportuns amb un màxim de 10 vocals). Aquesta política afavorirà el
funcionament i sintonia de la futura Junta.

A la mateixa assemblea es votaran les candidatures correctament presentades.

Vos recordem que tant per a exercir el dret de vot en l'Assemblea com per a presentar
candidatures és necessari que els socis estiguen al corrent de pagament de la seua
quota anual.

Vos animem a conformar grups per a constituir candidatures. Es una experiència
enriquidora per al soci i necessària per al club, recordeu que sense Junta Directiva el
club estaria exposat a una dissolució, cosa que sens dubte una autentica llàstima.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Vos agraïm la vostra assistència i participació.
Adjuntem Convocatòria amb Orde del Dia i Document de Vot Delegat i formularia de
Presentació de Candidatures

Atentament,

Junta Directiva Triatló Algemesí

Convocatòria per a
Assemblea General Extraordinària 2017.

Algemesí, a 24 de Març de 2017

Estimats/des Socis/es:

L'Associació CLUB TRIATLÓ ALGEMESÍ convoca a tots els seus socios/as per a la
celebració de la pròxima Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc el proper
DISSABTE, dia 20 de MAIG de 2017 a la SALA D'ACTES de l'EDIFICI
POLIVALENT ubicat al C/La Safor nº22, a les 16:15 hores en primera
convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre
del dia:
1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta anterior.
2. Presentació de candidatures
3. Votació i Eleccions de membres de la Junta Directiva
4. Proclamació de la candidatura i constitució de la Junta
3. Precs i Preguntes

Sense un altre particular, vos saluda atentament:

Julio Pérez Ruiz
President

_______________________________________________________________
Empleneu si desitgeu DELEGAR la vostra representació i vot (imprescindible adjuntar fotocopia del DNI)

En/Na/N’

amb DNI

.

DELEGUE la meua Representació i Vot a En/Na/N’
,
amb DNI
per a l’Assemblea General Extraordinària del proper dia
20 de Maig de 2017 de l’Associació CLUB TRIATLÓ ALGEMESÍ
En

Firmat,

,

de

de 2017

