Aan geadresseerde

Hippolytushoef, 29 maart 2018

Ons kenmerk:
Onderwerp:

ID 31953
uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 april 2018

Geachte heer, mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Woningbouwvereniging Beter
Wonen.
Het voornaamste onderwerp van deze vergadering is de vaststelling van het jaarverslag en de
jaarrekening 2017, het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en het
verlenen van decharge aan de Raad van Toezicht voor het gehouden toezicht.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

maandag 30 april 2018
aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Zorgcentrum Noorderlicht, Parklaan 41 te Hippolytushoef.

Op de achterzijde van deze brief treft u de agenda voor de ledenvergadering aan.
De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf 23 april a.s. ter inzage op het kantooradres
Kerkplein 29 te Hippolytushoef (bij voorkeur op afspraak) en worden ook op onze website
www.beterwonenhippo.nl geplaatst. Ter informatie ontvangt u bijgaand een infographic waarmee u
alvast een indruk kunt krijgen van onze voornaamste activiteiten in het verslagjaar 2017.
In verband met een goede voorbereiding verzoeken wij u om specifieke vragen over de
agendapunten tot twee werkdagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk of via e-mail aan
secretariaat@beterwonenhippo.nl bij ons in te dienen.
Graag zien wij uw komst tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Woningbouwvereniging Beter Wonen

M.C. Dirks
Directeur - bestuurder
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AGENDA
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN
op maandag 30 april 2018
Aanvang 19.30 uur (19.00 uur zaal open)
In Zorgcentrum Noorderlicht, Parklaan 41 te Hippolytushoef

1.

Opening;

2.

Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 juni 2017;
- ter inzage: notulen ALV d.d. 14 juni 2017

3.

Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017;
- ter inzage:
o jaarverslag en jaarrekening 2017
o overzicht van de voornaamste activiteiten in het verslagjaar 2017 (infographic)
o oordeel van de Raad van Toezicht over het jaarverslag en de jaarrekening 2017

4.

Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid;

5.

Het verlenen van decharge aan de Raad van Toezicht voor het gehouden toezicht;

6.

Rondvraag;

7.

Sluiting.
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