UITNODIGING
Het bestuur van de vereniging Soeren’s Belang nodigt haar leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op
maandag 15 APRIL 2019 om 20.00 uur
in ‘t Sprengenhus te Laag-Soeren
Inloop vanaf 19.30 uur
Agenda
1. Opening
2. Notulen ALV d.d. 9 april 2018
3. Algemeen jaarverslag 2018
4. Bestuurlijke mededelingen
PAUZE
5. Financieel jaarverslag 2018, de contributie en begroting 2019:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

verslag kascommissie Ton Eikelboom en Krien Guit
vaststellen financieel verslag 2018;
benoemen nieuwe kascommissie. (aftredend Ton Eikelboom);
vaststellen contributie 2019;
vaststellen begroting 2019.

6. Bestuursverkiezingen.

Voorzitter: Mart van Tol, aftredend, niet herkiesbaar.
Secretaris: Egbert Timmer.
Penningmeester: Bernard van Eijbergen, aftredend, herkiesbaar.
Mw. Britt Willems heeft zich bereid verklaard een bestuursfunctie te gaan vervullen.
Zij stelt zich voor.
Het Bestuur stelt voor:
De huidige secretaris Egbert Timmer te benoemen als voorzitter,
Penningmeester Bernard van Eijbergen voor een nieuwe termijn als zodanig te benoemen,
Britt Willems te benoemen als bestuurslid.

Andere kandidaten zijn bij het bestuur niet bekend.
Mocht U zich alsnog voor een bestuursfunctie beschikbaar willen stellen, meldt U zich dan tot
voor aanvang van de vergadering.
Alle voorstellen worden afzonderlijk in stemming gebracht. Er wordt schriftelijk gestemd.
8. Actuele stand van zaken van diverse commissies
Het bestuur stelt voor Mart van Tol te benoemen als lid van de verkeerscommissie.
Het bestuur stelt voor een commissie in het leven te roepen ter behartiging van onze
belangen m.b.t. het buitengebied. Mart van Tol wil zich hiervoor beschikbaar stellen.
Kandidaten om dit mede in te vullen worden verzocht zich aan te melden via
info@soerensbelang.nl
9. Rondvraag

Documenten
Deze ALV uitnodiging, het verslag van de ALV d.d. 9 april 2018, het algemeen jaarverslag 2018 zijn te
vinden op www.soerensbelang.nl
Het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2018 zijn op de vergadering beschikbaar.
Hebt u geen toegang tot internet, dan kunt u bellen met Mart van Tol, T 0313 842177 of mailen naar
info@soerensbelang.nl voor een papieren versie.
Vragen n.a.v. de verslagen kunnen van tevoren worden gemaild naar info@soerensbelang.nl
Actualiseren n.a.w. gegevens.
Zijn er wijzigingen in Uw adres, telefoon op mailadres, graag doorgeven via info@soerensbelang.nl of
aan een der bestuursleden.
Graag tot 15 april a.s. in het ’t Sprengenhus.
Met vriendelijke groet,
Mart van Tol,
Egbert Timmer,
Bernard van Eijbergen.

