Nieuwegein, februari 2017

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ATV Ons Belang.
Geacht tuinlid,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van
Amateurtuinders Vereniging “Ons Belang”.
Datum:
Zaal open:
Aanvang:
Locatie:

23 februari 2017
19:15 uur
19:30 uur
Fort Vreeswijk (zolderruimte, met lift bereikbaar)

De stukken voor de ALV worden, net als afgelopen jaren, op onze website
geplaatst, hierover ontvangt u spoedig een email. Indien er bij ons geen
emailadres van u bekend is, kunt u een papieren versie lezen in een van
onze schuilhutten.
Ook ligt er op de avond zelf een aantal papieren exemplaren ter inzage.
Tijdens de vergadering zal het bestuur twee nieuwe bestuursleden
voordragen.
Wij stellen uw komst zeer op prijs en hopen u op 23 februari te mogen
begroeten!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Fons van Kuik
Secretaris

ALV amateurtuindersvereniging Ons Belang

Agenda Algemene Ledenvergadering ATV “Ons Belang”
Datum vergadering: 23 februari 2016
1.
2.

Opening 19:30 uur en vaststelling van de agenda.
Ingekomen stukken (kan ook per e-mail of via het formulier op onze
website).
3. Mededelingen van het bestuur.
4. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2016.
5. Update Informatieboekje ATV Ons Belang (nieuwe versie wordt
vooraf toegezonden).
6. Jaarverslag 2016.
a.
Verhuur tuinen.
b.
PR en activiteiten.
c.
Winkel.
d.
Natuurgroep.
7. Financieel jaarverslag 2016.
a.
Verslag kascommissie boekjaar 2016.
b.
Benoeming kascommissie boekjaar 2017 (2 leden + 1
reserve).
8. Presentatie Jaarplan & Begroting 2017.
9. Afscheid van bestuursleden: Adrie Kaljee, Han Brinkman en Wim
Bassa.
10. Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden.
Het bestuur draagt bindend de volgende leden voor:

Marlous Reyersen van Buuren (tuin K1B).

Son Tran-Luu (tuin W38).

Henk van der Vliet (tuin K4)
11. Rondvraag.
PAUZE (tot uiterlijk 20:45 uur)
12. Presentatie Bodem en bemesting in de moestuin door
Jantien de Loor, Velt-lesgever.
13. Sluiting 22:15 uur, met aansluitend een borrel.
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