
  
  

AGENDA 6E ALGEMENE LEDENVERGADERING 

WIJKVERENIGING TUINWIJK STERREBOSCH 2020 
 
Datum: woensdag 3 april 2019 

 

De Ledenvergadering van dit jaar kan door de coronacrisis niet doorgaan. We hopen dat het 

goed gaat met iedereen en wensen iedereen in onze wijk gezondheid en kracht toe in deze 

moeilijke tijd. En laten we een beetje op elkaar passen en voor elkaar zorgen.  

Statutair moeten er een aantal besluiten genomen worden. We vragen u per mail aan ons te 

laten weten of u akkoord bent met de verschillende punten van de agenda. U kunt op deze 

agenda uw antwoorden aangeven en aan ons retour mailen. 

 

1. Vaststellen van de notulen van de ALV van 3 april 2019 (bijlage 1) 

 Ik keur de notulen wel/niet goed 

 Ik heb de volgende opmerkingen naar aan leiding van de notulen: 

2. Secretarieel jaarverslag 2019: (bijlage 2) 

 Ik heb de volgende opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag: 

3. Financiën 2019 en 2020: 

a. Financieel jaarverslag 2019 (bijlage 3) 

b. Verslag van de Kascommissie en decharge bestuur voor 2019 

c. Vaststellen van de begroting en contributie voor 2020 (bijlage 4) 

d. Instellen van Kascommissie 2020 

 Ik kan wel/niet instemmen met het financieel Jaarverslag 

 Ik kan wel/niet instemmen met de begroting en contributie voor 2020 

 Ik meld me aan voor de kascommissie voor 2020 

4. Samenstelling bestuur: oproep versterking van het bestuursteam. We hebben als bestuur 

hard versterking nodig om het werk te verdelen. U bent van harte welkom om met ons mee 

te doen! 

 

 Ik meld me aan als nieuw bestuurslid: naam: 

 

 Ik overweeg me aan te melden, maar wil graag wat meer informatie 

 

 

5. Buurthulp groep. We nemen graag de volgende aankondiging aan in deze agenda op om 

iedereen er nog eens op te wijzen dat de Buurthulpgroep er is voor iedereen! 



 
 

Voor het verslag van de buurthulgroep verwijs ik naar het secretarieel Jaarverslag. 

 

6. Evenementen en thema’s 2020. De vereniging stelt zich tot doel de sociale samenhang in de 

wijk te behouden en waar mogelijk te versterken. We zijn met name op zoek naar 

mogelijkheden om de nieuwe jonge bewoners in onze wijk te betrekken bij de aktiviteiten. 

Het zomerfeest heeft hieraan zeker bijgedragen. We willen graag van iedereen, nieuw, jong, 

ouder, met of zonder kinderen, horen welke ideeen u hebt om de wijk aantrekkelijk te 

houden voor iedereen! 

 

 Ik heb de volgende ideeen voor thema’s en aktiviteiten: 

 

7. Nazomerfeest 

Er zal dit jaar weer weer een Nazomerfeest worden georganiseerd. De organisatoren van 

vorig jaar willen nog wel een keer een bijdrage leveren maar alleen als er versterking komt. 

We zoeken dus nog mensen die mee willen helpen in de organisatie. 

 

 Ik meld me aan voor de organisatie van het nazomerfeest: 

 

8. Rondvraag 

 Ik heb de volgende punten voor de rondvraag: 

 

 


