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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Graag nodigen we u uit voor een ALV van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.
Datum: 7 februari 2019
Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur
Locatie: basisschool Het Universum (Max Planckstraat 74) in Nobelhorst
Op de agenda van deze ALV staat o.a. een algemene Buurtschap Zuid update, het financieel
jaarverslag 2018, het verslag van de kascontrolecommissie en de bestuursverkiezingen.
Tevens zal het nieuwe participatieplan van De Houtzagerij ter stemming worden gebracht.
Het zittend bestuur is benoemd voor een periode van een jaar. Nieuwe kandidaten konden
zich aanmelden tot maandag 7 januari 2019. Zoals geïnformeerd in de nieuwsbrief van
december is naar aanleiding van deze oproep Eric van Aken reeds toegetreden als aspirant
bestuurslid. Naast Eric hebben zich helaas geen andere leden van Vereniging Buurtschap
Nobelhorst Zuid aangemeld als bestuurskandidaat.
De zittende bestuursleden; Anko, Gerard, Marco, Jeffrey en Lian en aspirant bestuurslid Eric,
hebben na overleg besloten zich in de huidige samenstelling opnieuw verkiesbaar te stellen
als bestuur van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Dit betekent dat tijdens deze
Algemene Ledenvergadering niet op individuele bestuurskandidaten zal worden gestemd,
maar er voor of tegen benoeming van het voltallig bestuur wordt gestemd, bestaande uit de
volgende bestuursleden:
-

Anko Kuyt
Gerard van der Nat
Marco Broersma
Jeffrey Kruiskamp
Eric van Aken
Lian van Os

De agenda van de vergadering zal er als volgt uitzien:









Algemene update Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.
Verslag van het bestuur over het afgelopen jaar.
Goedkeuring van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar.
Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur.
Benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar.
Benoeming van bestuursleden.
Participatieplan De Houtzagerij.
Benoemen stemtelcommissie.
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Stemmen; per huisadres zal er één stem kunnen worden uitgebracht. Er wordt
schriftelijk gestemd en de besluitvorming vindt met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen plaats.
Korte pauze en het tellen van de stemmen.
Bekendmaking van de uitslag.
Afsluiting en informeel contact met elkaar onder het genot van een kopje koffie of
thee.

Een toelichting op de agendapunten en verschillende bijlages zullen uiterlijk 2 weken voor de
ALV gepubliceerd worden op de website van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.
Graag tot ziens op donderdag 7 februari 2019.
Namens het bestuur van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid,
Anko Kuyt (voorzitter)

Voor meer informatie verwijzen we u naar:
Website
www.nobelhorst-zuid.nl
Facebook
www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid

