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Woningbouvyvereniging

Aan de heer en/of mevrouw

Hippolytushoef, l april 2019

Ons kenmerk: ID 36369

Onderwerp: uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Woningbouwvereniging Beter Wonen
op donderdag 25 april 2019.
Het voornaamste onderwerp van deze vergadering is de vaststelling van het jaarverslag en de
jaarrekening 2018, het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en het verlenen
van decharge aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht.
Op de achterzijde van deze brief treft u de agenda voor de vergadering aan. Ter informatie ontvangt u
bijgaand een infographic waarmee u alvast een indruk kunt krijgen van onze voornaamste activiteiten in
het verslagjaar 2018.

De vergadering vindt plaats in de fraai gerestaureerde Wierschuur aan de Stroeërdijk te Hippolytushoef.
Deze locatie is goed bereikbaar en voorzien van ruime parkeergelegenheid. Na afloop van de
vergadering zal door de eigenaar van de Wierschuur, Edwin Bonvie, voor belangstellenden een
presentatie worden gegeven over de Wierschuur en is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.
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 donderdag 25 april 2019
Aanvang 19.30 uur (19.00 uur zaal open)
Locatie: Wierschuur Nieuwland,
Stroeërdijk l, 1777 PG Hippolytushoef

l. Opening;

2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 oktober 2018;
ter inzage: notulen ALVd.d. l 7 oktober 2018
3. Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018;
ter inzage:

o jaarverslag en jaarrekening 2018
o overzicht van de voornaamste activiteiten in het verslagjaar 2018 (infographic)
o oordeel van de raad van commissarissen over het jaarverslag en de jaarrekening 2018

4. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid;
5. Het verlenen van decharge aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht;
6. Rondvraag;

7. Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf 18 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.
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 een e-mail aan
secretariaat@beterwonenhippo.nl aan ons kenbaar te maken.
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