
Algemene Ledenvergadering 3 maart 2020 om 19.30, zaal open vanaf 19.00 uur 
 
Tijdens deze vergadering, die statutair eenmaal per jaar moet worden gehouden, zal het 
bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2019 en zal de begroting voor 
2020 aan de orde komen. 
 
AGENDA 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag ALV, 5 maart 2019* 
3. Jaarverslag van de secretaris over 2019* 
4. Financieel verslag penningmeester 2019 en Begroting voor 2020 zie Financieel 

verslag 2019 en Begroting 2020 met toelichting**  
5. Verslag van de kascommissie over 2019 
6. Goedkeuring financieel verslag en décharge penningmeester en bestuur 
7. Benoeming nieuw lid kascommissie: Dhr. L. Prins heeft drie jaar deel uitgemaakt 

van de kascommissie en dient statutair af te treden. 
8. Bestuur: mw. Carla Reijnhout, bestuurslid met aandachtsgebied cursussen, heeft 

aangegeven af te willen treden en is niet herkiesbaar voor haar bestuursfunctie. 
Ook Mw. Lita van Soest-Jialal, commissielid cursuscommissie, heeft aangegeven 
te willen stoppen met haar commissiewerk. Omdat er de laatste jaren weinig 
interesse bleek te bestaan voor cursussen en workshops heeft het bestuur 
besloten deze bestuurs- en commissieposten voorlopig vacant te laten. Wanneer 
er op enig moment nieuw leven kan worden geblazen in dit aandachtsgebied 
gaan we weer op zoek naar een nieuw bestuurslid. 
Mw. Elly van de Wiel-van Kemenade, bestuurslid Lezingen ledenavonden,  heeft 
sedert 5 jaar zitting in het bestuur en is daardoor conform ons Huishoudelijk 
Reglement aftredend, zij is wél herkiesbaar***. 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Bij agendapunt 7 zal de leden worden gevraagd, wie wil toetreden tot de kascommissie. 
De huidige commissie bestaat uit de heren L.Prins, E.H. Blaauwendraad en mw. G L’Honoré 
Naber-Nijhof. 
De heer L. Prins heeft drie jaar deel uitgemaakt van de commissie en moet statutair aftreden. 
 
Vergaderstukken: 
* Uw secretaris /penningmeester plaatst de Agenda en de met * aangegeven stukken vanaf 
medio februari (of eerder) op onze afdelingswebsite www.bilt.groei.nl  De stukken van de 
ALV zijn te vinden onder ‘Activiteiten’ links-onderaan. 
**Daarnaast zal zij de notulen van 5 maart 2019, het jaarverslag 2019 én het met ** 
aangegeven Financiële Jaarverslag 2019 met Begroting 2020 voorafgaande aan de ALV van 
3 maart per email toesturen aan alle leden met een ons bekend emailadres.  
Leden zonder een ons bekend emailadres kunnen een email sturen aan de secretaris Joke 
Schreuder-Borkent info@bilt.groei.nl of haar bellen 030-2291041. De stukken zullen – indien 
mogelijk – digitaal toegezonden worden of anders worden geprint en op naam klaargelegd 
worden op de ledenavond van 4 februari 2020 vanaf 19.30.  
***Conform het Huishoudelijk Reglement kan een kandidaat voor bestuur of commissie door 
ten minste 5 leden tot tweemaal vierentwintig uur vóór aanvang van de Algemene 
Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een 
schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat. 
 

Voor leden, die aanwezig zijn bij de ALV, is er een gratis kop koffie/thee én een 
gratis lot! 


