
Uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering  
Woensdag 28 maart 2018 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 Algemene Ledenvergadering van  20 april 2017; 

4. Herroeping tot opheffing van de vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 
De ALV van 20 april 2017 besloot om de Vereniging op te heffen. Hans de Ridder, waarnemend 
voorzitter, zal hier verder op ingaan en uitleggen waarom het bestuur denkt dat de Vereniging kan 
blijven bestaan.  

5. Verdere agenda  van de vergadering indien tot voortbestaan van de Vereniging wordt 

besloten: indien het besluit van de ALV om tot opheffing over te gaan definitief is, zal de agenda van 

de vergadering alleen bestaan uit de agendapunten 6 (zonder begroting) 7 en 9 (zonder Jaarplan 2018) 

14, 15, en 16. Toegevoegd zal dan worden een agendapunt over het besteden van het overgebleven 

kapitaal als alle acties ter opheffing zijn uitgevoerd. 

6. Financieel verslag 2017 en begroting 2018; 

7. Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2017; 

8. Benoeming kascommissie 2018; 

De kascommissie 2017 bestaat uit Mijns Verhoeven, Carolien Jansson en Christien Jekel als reserve.  

9. Algemeen jaarverslag 2017 + Jaarplan 2018; 

10. Een nieuw bestuur voor de Vereniging 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 

Hans de Ridder, waarnemend voorzitter en Egbert Leijdekker, penningmeester. 

11. Verkiezing nieuwe bestuursleden: 

Danny van Kooy stelt zich verkiesbaar voor de functie van Voorzitter  

Marjan Nijhoff stelt zich verkiesbaar voor de functie van Secretaris 

12. Functiewijziging bestuur: 

Anneke Reijn draagt het secretariaat over aan Marjan Nijhoff en neemt het 

penningmeesterschap van Egbert Leijdekker over.  

13. Webmaster: 

Roel Luijer volgt Egbert Leijdekker op als webmaster. 

14. Rondvraag; 

15. Sluiting van de vergadering;  

16. Borrel. 

Gelijk aan vorig jaar worden de stukken voor de  Algemene Ledenvergadering, om praktische 

redenen, niet meer in de Koerier opgenomen.  De notulen van de vergadering op 20 april 

2017, het financieel verslag en de begroting, het jaarverslag en het jaarplan (uiterlijk ultimo 

februari)  te raadplegen op de website www.annashoeve.nl (zie menu Vereniging).   

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/

