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Aan:  

De leden van de KBO-Afdeling 
Broekhuizen/vorst.  
 

Onderwerp: Uitnodiging voor de 
Ledenvergadering op 12 maart 2014. 

 

Geachte Leden, 

 

Bij deze nodig ik jullie uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 12 maart 2013 aanvang 13.30 uur. De vergadering wordt gehouden in Café-
zaal ’t Dörp te Broekhuizenvorst.  

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. Harry de Ridder geeft uitleg over zijn functie als “ouderenadviseur” binnen onze 
afdeling. Een folder is bijgevoegd. Aanbevolen wordt deze te bewaren. 

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2013 
(zie bijlage). 

4. Ter kennisname wordt aangeboden het Jaarverslag 2013 (zie bijlage). 

5. Ter kennisname wordt aangeboden het financiële jaarverslag 2013. Dit financiële 
verslag ligt in de vergaderruimte ter inzage. 

6. Verslag (mondeling) van de kascontrolecommissie boekjaar 2013. De commissie stelt 
voor de penningmeester en bestuur decharge te verlenen. 

7. Vaststellen van de contributie voor 2015. 
Voorgesteld wordt de contributie voor 2015 te verhogen met € 1,00 tot € 20,00 per lid.  

8. Vaststellen van de Begroting 2014. De begroting ligt in de vergaderruimte ter inzage.  

9. Ter kennisname wordt aangeboden het “Activiteitenplan 2014”. Het 
programmaboekje 2014 is intussen aan huis bezorgd. 

10. Bestuursverkiezing.  

 Aftredend is Twan Smits. Twan heeft aangegeven bereid te zijn de functie nog 
enige tijd te willen uitoefenen. Het bestuur stelt voor Twan bij acclamatie te 
herbenoemen voor een periode van 4 jaar. 

 De voorzitter is dit jaar aftredend. Zij heeft deze functie 12 jaar bekleed en kan 
daarom niet nog een termijn aanblijven. Ingevolge artikel 8 van de statuten 
wordt de voorzitter uit de leden gekozen door de ledenvergadering. Het 
bestuur draagt voor deze functie voor de heer Loek Mensink. Het bestuur stelt 
voor hem bij acclamatie te benoemen voor de duur van 4 jaar. 

 Door het vertrek van Gon Gielen-Huys uit het bestuur ontstaat een vacature. 
Het bestuur voor is nog op zoek naar een kandidaat voor deze vacature.  

11. Wat verder ter tafel komt. 

12. Rondvraag en sluiting. 

 

Pauze. 

 

Na de pauze een optreden van de “De Moorblumpkes”.  

 

U kent ze vast nog wel. Zij hebben al eens eerder voor ons 
opgetreden en dat was een geweldig succes.    

 

Met vriendelijke groet, 

A.Gielen-Huys, Voorzitter.  


