
                                  
                            Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

           Hierbij nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op  

                                         Maandag 27 MAART 2017 

           In het voormalig SJW gebouw achter de sporthal aan de Dokter Mansveltkade 9 te Wassenaar. 

                                                          Aanvang om 20.00 uur 
                                        (zaal open om 19.30 uur: de koffie staat klaar!) 

                                                           Sluiting omstreeks 22.00 uur 

AGENDA 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen ALV 25 april 2016. ( Al in uw bezit ) 

4. Jaarverslag 2016 secretaris. ( Wordt ter vergadering uitgereikt ) 

5. Financieel verslag 2016 van de penningmeester. ( Wordt ter vergadering uitgereikt )  

6. Verslag van de kascommissie de heer E.L. de Vos en de heer H. Ginter 
a. Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
b. Het bestuur stelt de vergadering voor het financieel verslag goed te keuren.    

        7.   Decharge 
 Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de ledenvergadering  
 verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer. 

        8.   Benoeming kascommissie. 
              De heer de Vos heeft deze taak al 2 keer op zich genomen en is aftredend. De nieuwe  
  kascommissie bestaat uit de heren H. Ginter. en  C. Slats. Benoemen van een reservelid.  
               
        9.  Bestuurssamenstelling. 
 Penningmeester. J. Snelderwaard is aftredend en herkiesbaar. 
 Van de heer A.C. Nijp hebben wij in januari 2017 afscheid  genomen. 
 Mevr .L. Rochat  is dooromstandigheden niet inzetbaar geweest. 
 De heer F. Oudendijk is aangetrokken als computer administratief medewerker. 
.  Om ons bestuur weer compleet te maken zoeken wij 1 nieuwe bestuurslid. 

      10.   Vaststelling van de contributie voor 2018. 
 Het bestuur stelt voor om dit te houden op € 5,00. 
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11. Gastspreker(ster) is,  
 Rebecca Brekelmans en Aiman El-Gharabawij Seniorenmakelaren 
 Van de SVH Sociale verhuurders Haaglanden.          www.woonnet-haaglanden.nl  
                                  
 Hierbij de onderwerpen die ter spraken komen. 

 Woont u in een huurwoning van één van de Wassenaarse woningcorporaties?  
 U kunt dan via uw verhuurder een beroep doen op een Doorstroommakelaar. 
 De doorstroommakelaar helpt u bij het zoeken naar een geschikte nieuwe woning. 
 Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. 
  
  
 Pauze van ongeveer een  kwartier. 

     
12.        Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.  

13.        Rondvraag en sluiting. 

Hierna is er gelegenheid om met ons een hapje en een drankje te nuttigen. 

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Tot 13 maart 2017 heeft u de gelegenheid 
  om agendapunten in te brengen. 
              
              
 Graag bericht van verhindering. 

 Met vriendelijke groet, 
 Bestuur Huurderbelangenvereniging Rozenstein. 
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