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Afdelingsnieuws nummer 2-2019

Uitnodiging voor de 1e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze middag staan er 2 presentaties op het programma waarbij uw aanwezigheid op prijs
wordt gesteld.
Datum:
Aanvang
Plaats

: maandag: 1 april 2019
: 13.30 uur (zaal open 13.00 uur)
: Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee. Bij binnenkomst liggen voor u klaar:
 het verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2018
 het financiële overzicht 2018
 het financiële overzicht reiscommissie 2018
 jaarverslag 2018 van de secretaris
Deze formulieren kunt u ook opvragen bij de secretaris, tel. nr. 030-6372035.
AGENDA:
01. Opening
02. Mededelingen.
03. Verslag 2e Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2018
04. Financieel verslag 2018
Toelichting op de cijfers van de financiële overzichten 2018 met de begroting voor 2019.
05. Verslag kascommissie, bestaande uit de heren H.G.M. Holl en J.J. van Rooijen.
Benoeming nieuw reserevelid kascommissie.
06. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de secretaris, mevr. J.M.H.M. Verweij- Kuiper. Zij stelt zich
herkiesbaar. Stemgerechtigde leden kunnen zich uiterlijk tot 1 week voor de vergadering
schriftelijk bij het bestuur aanmelden.
07. Rondvraag
08. Presentatie door de heer Arnold Looije.
Het kan u niet zijn ontgaan dat er geregeld berichten in de media verschijnen over
Klimaatverandering. Voor welke uitdagingen ziet het Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden zich gesteld. De heer Looije zal in zijn presentatie ingaan op de ontwikkelingen
die deze klimaatverandering met zich meebrengen.
09. Pauze met drankje.
10. Presentatie door de voorzitter, de heer Cees Stal.
Houten gaat weer groeien; genoeg gewenste woonruimte voor ouderen?
11. Sluiting.
Belangrijke data.
1e dagreis: vrijdag 19 april naar Drenthe
2e dagreis: vrijdag 13 september naar Tiengemeten
5-daagse reis: dinsdag 11 t/m zaterdag 15 juni naar Duitsland.
2e Algemene Ledenvergadering: maandag 21 oktober in de Opstandingskerk
Decemberbijeenkomst: maandag 9 december bij De Engel.
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