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Angeren, maart 2019

Geachte (Ere-) Leden en gebruikers,
Als secretaris van onze Vereniging Dorpshuis Angeren wil ik u uitnodigen voor onze
jaarvergadering. Zoals al aangekondigd in de mail van 22 februari jl. staat deze Algemene
LedenVergadering (ALV) over het verenigingsjaar 2018 gepland voor:
DINSDAG 23 april 2019 in ons eigen Dorpshuis, en begint om: 20.00 uur.
De agenda voor deze jaarvergadering is:
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Definitieve vaststelling van de agenda door de vergadering.

3.

Mededelingen.

4.

Ingekomen stukken.

5.

Notulen jaarvergadering 2017 gehouden op 24 april 2018.

6.

Bestuursvoorstel inzake huurtarieven.

7.

Behandeling Jaarverslag verenigingsjaar 2018,
en daarmee vaststellen de gebruikelijke openingsuren en zaalhuurtarieven 2019/2020.

8.

Behandeling financieel verslag boekjaar 2018.

9.

Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2018.
commissie leden:
- Mw. Corry Wijlhuizen namens de SASA
- Dhr. Maarten van Woerkom namens Hexagon
reserve lid
- een nog te bepalen verenigingslid.

10.

Financieel verslag boekjaar 2018.
Verzoek tot goedkeuring aan de vergadering en dechargering van het Bestuur.

11.

Benoeming nieuw lid en nieuw reserve lid kascontrolecommissie boekjaar 201.
Aftredend volgens rooster;
- Mw. Corry Wijlhuizen namens de SASA
De commissie bestaat dan uit:

- Dhr. Maarten van Woerkom namens Hexagon
- een nog te bepalen verenigingslid.

Te benoemen uit vergadering

nieuw reserve kascontrolecommissielid.
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12.

Begroting 2020.

13.

Benoeming bestuursleden.
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:
- Ed Jordense, Andre Polman en Dianne Smits
Kandidaten kunnen zich tot 48 uur schriftelijk voor de vergadering melden.

14.

Rondvraag.

15.

Sluiting van de vergadering (uiterlijk 22.30 uur)

Vereniging Dorpshuis Angeren
Namens het bestuur
Frank Kuster
secretaris.

Noot.
De bij deze uitnodiging behorende notulen zijn op digitale wijze aan de bij ons bekende secretariaat
adressen van onze leden en/of gebruikers verzonden, met het vriendelijke verzoek deze onder de
eigen bestuursleden te verspreiden.
De leden/gebruikers waarvan geen e-mailadres bekend is hebben deze stukken in papieren vorm
aangeleverd gekregen. Aan hen het verzoek als er een e-mailadres beschikbaar is dit aan onze
secretaris te melden, bij voorkeur via: info@dorpshuisangeren.nl
Voorts kunt u het jaarverslag 2018 begin april downloaden op de site van het Dorpshuis,
www.dorpshuisangeren.nl en er liggen enkele leesexemplaren in het Dorpshuis ter inzage.
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