Huurders Vereniging Woonbelang
Postadres: Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
E-mail: info@hv-woonbelang.nl
Telefoon: (024) 397 62 54 (van 19.00 tot 20.00 uur)
Website: www.hv-woonbelang.nl
Lid van de Nederlandse Woonbond

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Zaal:

maandag 16 april 2018
20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Sociaal Cultureel Centrum De Mallemolen,
Kloosterstraat 11, Groesbeek
Benedenzaal

Agendapunten:
1
Opening en vaststelling agenda
2
Mededelingen en ingekomen stukken
3
Concept notulen algemene ledenvergadering 27 november 2017 (ter
vaststelling)
4
Jaarverslag 2017 (ter vaststelling)
5
A
Financieel verslag 2017 (ter vaststelling)
5
B
Verslag door de kascontrolecommissie
5
C
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 2018
6
Bestuursverkiezing
7
Houden ALV’s in verschillende kernen
8
Rondvraag en sluiting
PAUZE
9
Thema: Jaarlijkse huurverhoging

Toelichting op de agenda:
Bestuursverkiezing
Onze secretaris Geert-Jan Leenders en penningmeester Manuela Wijers hebben de
werkzaamheden als bestuurslid per 1 januari 2018 moeten beëindigen wegens de
combinatie arbeid-Woonbelang. Momenteel bestaat het bestuur nog maar uit drie personen.
Het bestuur roept u daarom op om u kandidaat te stellen (bij voorkeur kandidaten uit de
gemeente Heumen en voormalige gemeente Ubbergen).
Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich uiterlijk 7 dagen voor de ALV (dus vóór 10
april 2018) schriftelijk bij het bestuur te melden.
Bij de kandidaatstelling moet de kandidaat zijn/haar achternaam, voornaam en adres
vermelden en een kopie van een geldig identiteitsbewijs overleggen.
De zoektocht naar gemotiveerde en enthousiaste bestuursleden is geen gemakkelijke taak.
Inmiddels hebben zich enkele aspirant bestuursleden aangemeld, waarvan Jurriaan Nijkerk
en John Tap zijn overgebleven. Na een paar lange gesprekken is het bestuur tot de
overtuiging gekomen dat beide kandidaten mogelijk goede vervangers kunnen zijn van de
afgetreden bestuurders. Het voorstel van het bestuur aan de vergadering is om akkoord te
gaan met de aanstelling van beiden als bestuurders van HV Woonbelang.
Vergaderstukken
De concept notulen, het jaarverslag en het financieel verslag liggen voorafgaand aan de
vergadering ter inzage in de zaal. Vanaf 3 april 2018 kunt u de meeste vergaderstukken
downloaden van onze website. U kunt de vergaderstukken ook opvragen bij het
secretariaat. (Voor contactgegevens, zie het briefhoofd.)

