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Aan:  

De leden van de KBO-Afdeling Broekhuizen/vorst. 

 

Onderwerp: Uitnodiging voor de Ledenvergadering 
op 6 maart 2013. 

 

 

 

Geachte Leden, 

 

 

 

Bij deze nodig ik jullie uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 6 maart 2013 aanvang 14.00 uur. De vergadering wordt gehouden in Café-zaal 
’t Dörp te Broekhuizenvorst. Deze middag zal bestaan uit twee gedeelten. Voor de pauze 
tot ongeveer 15.00 uur zullen wij onderstaande agenda afwerken. Na de pauze treden voor u 
op “De Vrolijke Notenkrakers”. Deze muziek- en amusementsgroep uit Venray staat garant 
voor een gezellige middag.  

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2012 
(zie bijlage). 

3. Ter kennisname wordt aangeboden het Jaarverslag 2012 (zie bijlage). 

4. Ter kennisname wordt aangeboden het financiële jaarverslag 2012.  

Dit financiële verslag ligt in de vergaderruimte ter inzage. Toelichting door de 
penningmeester. 

5. Verslag (mondeling) van de kascontrolecommissie boekjaar 2012. 

De commissie stelt voor de penningmeester en bestuur decharge te verlenen. 

6. Vaststellen van de contributie voor 2014. 
Voorgesteld wordt de contributie voor 2014 te handhaven op € 19,00 per lid. Wanneer 
er zich nieuwe ontwikkelingen voor doen met betrekking tot subsidie en/of sponsoring 
zal het bestuur indien nodig met een nieuw voorstel komen. 

7. Vaststellen van de Begroting 2013.  

De begroting ligt in de vergaderruimte ter inzage. Toelichting door de penningmeester. 

8. Ter kennisname wordt aangeboden het “Activiteitenplan 2013”. 

Toelichting door de voorzitter. Het programmaboekje 2013 is intussen aan huis bezorgd. 

9. Werkgroepen/commissies (zie bijlage). 

Toelichting door de voorzitter en werven van leden in werkgroepen/commissies. 

10. Aspirant bestuursleden opnemen in het bestuur.  

Toelichting door de voorzitter. 

11. Wat verder ter tafel komt. 

12. Rondvraag en sluiting. 

 

Met vriendelijke groet, 

A.Gielen-Huys 

Voorzitter.  


