Bijlage 3
Algemene Leden Vergadering
Het bestuur van de KBO afdeling Ede-Bennekom nodigt u uit voor de Algemene Leden
Vergadering (ALV) op:
Woensdag 15 maart 2017, om 14.00 uur in “De Bosroos “
(Hoek rotonde Veenderweg), ingang: Rozenlaan. te Ede.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter a.i. de heer Adri Koch.
Vaststelling van de agenda.
2. Lid van Verdienste de heer Joop Niese.
3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 16 maart 2016.
De notulen van deze ALV zijn te vinden op onze website:
www.kbo-edebennekom.nl.
Belangstellenden kunnen de notulen ook opvragen via e-mail of telefonisch bij de
secretaris. Tevens liggen er enkele exemplaren van de notulen op de tafels tijdens de
vergadering.
4. Toelichting op het algemeen jaarverslag 2016.
5. Financieel jaarverslag 2016.
• Toelichting en beantwoording van vragen door de penningmeester.
• Verslag door de leden van de kascommissie mevr. Mary-Ann Borggreve, dhr. Hans
Luiten en dhr. Johan Velthuizen.
• Decharge van het bestuur door de ALV over het gevoerde beleid.
6. Begroting 2017.
7. Definitief vaststellen contributie 2017 en vaststellen contributie 2018.
8. Bestuursverkiezing:
8a. Volgens het rooster van aftreden is in 2017 aftredend dhr. Fred Deuning, bestuurslid
O. & O. (Ontwikkeling & Ontspanning). Dhr. Fred Deuning stelt zich niet meer als
bestuurslid verkiesbaar maar blijft voorlopig nog de O. & O. werkzaamheden waarnemen.
8b. Mevr. Annelies Tax en dhr. Bertus Damman zijn dit jaar niet aftredend maar willen, nu
zij beiden, resp. in 2014 en in 2015, al 2 bestuurstermijnen zitting hebben in het bestuur,
in 2017 worden opgevolgd door nieuwe kandidaten.
8c. Voor de vacature van voorzitter is nog steeds geen kandidaat gevonden.
De voorzitter a.i. dhr. Adri Koch, blijft tijdelijk zijn plaats innemen maar wil deze
dubbelfunctie in 2017 beëindigen.
9. Benoeming leden kascommissie voor het lopende jaar 2017.
• Volgens het rooster is aftredend: Dhr. Johan Veldhuizen (3e jaar).
• In de kascommissie is nog functionerend dhr. Hans Luiten en mevr. Mary-Ann
Borggreve. De heer Janus van Riel stelt zich beschikbaar voor de benoeming als lid
van de kascommissie. Het is de bedoeling om tijdens de vergadering een van de
aanwezigen als nieuw reserve lid te benoemen. Kandidaten kunnen zich al vóór de
vergadering melden bij de secretaris.
10. Mededelingen uit het bestuur:
• Voortgang speerpunten van beleid.
• Aantal leden per 1 maart 2017.
• Nieuwe website.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

