César Franckrode 60, 2717 BG Zoetermeer

telefoon: 079-3518298, e-mail: bestuur@buytenrode.nl
website: www.buytenrode.nl
Opgericht 25 augustus 1977

Agenda algemene ledenvergadering buurtvereniging Buytenrode
24 april 2018 , aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur, César Franckrode 60

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en binnengekomen stukken
3. Verslag ALV van 18 april 2017
• Tekstueel
• Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van
4. Goedkeuring jaarverslag:
• bestuur
• werkgroepen
• jubileumactiviteiten
5. a. Goedkeuring financieel jaarverslag 2017, alsmede verslag van de
kascontrole commissie
b. Decharge bestuur
6. Begroting 2019
• incl. contributievoorstel voor 2019
7. (Her)verkiezing bestuursleden
8. (Her)verkiezing leden kascontrole commissie
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Toelichting op de agenda
6. Contributievoorstel voor 2019
• De contributie voor het lidmaatschap van buurtvereniging
Buytenrode is al jaar en dag € 8,00 per jaar. Het bestuur heeft
gemeend met ingang van het kalenderjaar 2019 de contributie te
verhogen naar € 10,00 per jaar.
De leden wordt gevraagd in te stemmen met deze contributieverhoging.
7. Herverkiezing bestuursleden
• Conform de statuten moet het bestuur getrapt aftreden. Volgens
schema zijn dit jaar de voorzitter Leo Kiehl en de secretaris Peter
Kuiper aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Er heeft zich bij
het bestuur geen tegenkandidaat gemeld.
Mocht u interesse hebben in het vervullen van een van deze
functies, dan kunt u zich tot een dag voor de ALV bij het bestuur
melden als kandidaat.
8. Herverkiezing leden kascontrole commissie
• Leden van de kascontrolecommissie worden voor een periode van 2
jaar benoemd. Marcel Scheffers is aftredend. Hij heeft
aangegeven zich opnieuw beschikbaar te stellen. Er zijn geen
tegenkandidaten gesteld. Het bestuur stelt voor Marcel voor twee
jaar te benoemen.
Tevens roept het bestuur de leden op zich aan te melden als
reserve lid van de kascontrolecommissie.
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