Belangenvereniging Voorhof II West
www.voorhof2west.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit
tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden
gehouden in de aula van de Praktijkschool van het Grotiuscollege aan de Aart
van der Leeuwlaan 12 op

maandag 27 maart 2017 – aanvang 20.00 uur
om 19:30 uur staat de koffie klaar

AGENDA
1. Opening en mededelingen.
2. Presentatie door wethouder R. de Prez over de toekomst van de
“woonzorgcentra” in onze wijk. Abtswoude, Stefanna en Marcushof, zijn
door de ontwikkelingen in de landelijke zorg als woonzorgcentra
afgeschreven. Onzeker is wat er met deze locaties gaat gebeuren (zie
website voor onze brief hierover aan B&W van Delft).
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene ledenvergadering van 15
februari 2016 (zie website).
4. Verantwoording van het gevoerde beleid in 2016.
5. Beleidsvoornemens voor 2017.
6. Financiële jaarstukken 2016 en begroting 2017 (zie website).
7. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2016.
8. Benoeming van de kascommissie (controle van het boekjaar 2017).
9. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2018.
10. Voorstel tot intrekking van het Huishoudelijk Reglement (zie website).
11. Bestuurssamenstelling.
Volgens de statuten (art. 7) worden bestuursleden door de ALV benoemd
voor een periode van 4 jaar. Leo Bedaux (voorzitter) moet in verband
hiermede door de ALV worden herbenoemd. De zittingstermijn van de
overige bestuursleden Jan-Willem Stok (penningmeester), Ton Brouwer (lid),
Jan Paul Peters (lid) en Frans Verbeek (lid) loopt nog.
Voor de vacature van secretaris heeft het bestuur nog geen geschikte
kandidaat kunnen vinden. Het bestuur roept de leden nogmaals dringend op
om zich voor deze functie kandidaat te stellen.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te
praten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Graag zien wij u op 27 maart aanstaande!

Bezoekt u ook eens de website www.voorhof2west.nl Daarop vindt u uitgebreide informatie
over de vereniging, de wijk en de actuele dossiers.

