
Uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering  
donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur - Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 

Agenda  

1. Opening door de interim-voorzitter; 

2. Ingekomen stukken en mededelingen; 

3. Notulen van de vergadering van 7 april en 19 oktober 2016; 

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017; 

5. Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2016; 

6. Benoeming kascommissie 2017; 
De kascommissie 2016 bestaat uit Ruud Bochardt en Mijns Verhoeven met als reserve Carolien 

Jansson. Ruud Bochardt is aftredend. 

7.  Voorstel wijziging huishoudelijk reglement;  

8. Algemeen jaarverslag 2016 + Jaarplan 2017; 

9. Wat zijn de wensen van de Vereniging voor de Herinrichting; 

10. Vacature Voorzitter en Algemeen bestuurslid; 
Twee bestuursleden maken al meer dan 10 jaar deel uit van het bestuur. De waarnemend voorzitter 

heeft al op de vorige ALV aangegeven dat hij er een punt achter wil zetten. Ook de overige 

bestuursleden overwegen hun bestuursfunctie neer te leggen.  

11. Toekomst van de Vereniging; 
Het bestuur wil tijdens deze vergadering de volgende punten ter discussie brengen: 

1) Doet het huidige bestuur iets niet goed omdat er niemand mee helpt om de kar te trekken? 

2) Wat doen we als vereniging als het HOV/traject is afgerond?  Anna's Hoeve is opnieuw 

ingericht, de HOV en de nieuwe weg liggen  er. Wat gaat een bestuur dan doen?   Wat 

verwachten de leden van de Vereniging in de toekomst? 

12. Rondvraag; 

13. Sluiting van de vergadering;  

14. Borrel. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de stukken Algemene Ledenvergadering, om 

praktische redenen, niet meer in de Koerier opgenomen.  De notulen van de vergaderingen 

op 7 april en 19 oktober 2016, de verslagen bij punt 6, 10 en 11 en het huishoudelijk 

reglement zijn (uiterlijk ultimo februari)  te raadplegen op de website www.annashoeve.nl 

(zie menu Vereniging).   

Wat zijn de opvallende hoofzaken die zijn te middelen naar aanleiding van de financiële 

rapportage? Eigenlijk twee zaken. Ten eerste: als gevolg van de kosten advocaat in het kader 

van de HOV teert de vereniging behoorlijk in op het eigen vermogen, maar voor dit soort 

zaken heeft de vereniging in de afgelopen jaren immers fors gespaard. Ten tweede: het 

afnemende aantal leden als gevolg van royementen omdat men, na twee verzoeken, de 

contributie niet betaald en op geen enkele wijze reageert op de verzoeken. 

Indien u niet over een internet aansluiting beschikt, dan kunt u bovengenoemde verslagen 

opvragen bij Egbert Leijdekker, telefoon 06 8356 7957. Hij stuurt u deze dan graag toe.  

http://www.annashoeve.nl/

