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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Uitnodiging belangrijke bijeenkomst voor alle bewoners van Kelbergen
op 31 maart 2016 (na de pauze algemene ledenvergadering BBK).

Plaats: kinderdagverblijf De Klapmuts, Kelbergen 16, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45
uur)
IXAS en RIJKSWATERSTAAT GEVEN EEN PRESENTATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN IN
HET EERSTE HALFJAAR EN DE TE VERWACHTEN OVERLAST.
DEZE PRESENTATIE IS SPECIAAL VOOR DE WIJK KELBERGEN.
In deze presentatie gaan IXAS en Rijkswaterstaat in op de werkzaamheden van dat deel van
de Gaasperdammerweg dat voor de bewoners van de wijk Kelbergen het belangrijkst is.
Ook spreken zij over de hinder voor omwonenden die er als gevolg van de werkzaamheden
is.
Na de pauze is er voor de leden de Algemene ledenvergadering.
Bewoners die geen lid zijn kunnen deze vergadering (zonder stemrecht) bijwonen.
Agenda Algemene ledenvergadering:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 25 maart 2015.
3. Jaarverslag secretariaat 2015 en mededelingen secretariaat lopende zaken 2016.
4. Financieel verslag

5.



De penningmeester Kees Gelok zal indien gewenst een toelichting geven op de cijfers van
de balans en de staat van baten en lasten.



verslag kascontrolecommissie (de heren Gonggrijp en Poll)



verkiezing nieuwe kascontrolecommissie



Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de ledenvergadering
verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en
beheer.

Bestuursverkiezing: Jimmy Vreden (voorzitter), Nel Wiersma (secretaris) Kees Gelok
(penningmeester), bestuursleden Rico Servinus en Edwin Suares (allen verkiesbaar).

6. Rondvraag
7. Sluiting
Nieuwe bestuursleden of aspirant bestuursleden zijn welkom. Opgeven voor de vergadering via
mail@kelbergen-bbk.nl of telefonisch 020-6907388.
Wij zien u graag op 31 maart 2016 in de Klapmuts.
Namens bestuur BBK, Nel Wiersma, secretaris.
P.S.. Vanaf 17 maart 2016 kunt u het secretariaats- en financieel verslag ophalen bij het
secretariaat Kelbergen 123. Het secretariaatsverslag staat ook onze site www.kelbergen-bbk.nl.
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