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OPROEP  BEWONERS- EN LEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 26  MAART 2015  

 

in het kinderdagverblijf De Klapmuts, Kelbergen 16.  

 

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)  

 

BELANGRIJKE BEWONERSVERGADERING OVER ZONNEPANELEN. 

 

 

1.  Opening door de voorzitter Jimmy Vreden. 

2.  Zonnepanelen op uw dak? Dat kan ook in Kelbergen! 

           De heer Van Lierop van Huurdezon vertelt hierover. 

3.  Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de heer Van Lierop. 

4.  Verslag bewonersvergadering 2014 (gepubliceerd op de website) / mededelingen secretariaat 

5. Rondvraag 

6. Afsluiting eerste deel vergadering 

   

 

 

Na de pauze is de Algemene ledenvergadering. Bewoners die geen lid zijn kunnen deze vergadering 

(zonder stemrecht) bijwonen.  

        

Wij zien u graag op 26 maart 2015. De koffie en de thee staan klaar. 

 

Namens bestuur BBK 
Nel Wiersma, secretaris. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Algemene ledenvergadering: 

 

1. Opening door de voorzitter J.E. Vreden. 

2. Mededelingen. 

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 24 maart 2014* . Volgens de statuten worden de notulen 
na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

4. Jaarverslag secretariaat 2014.  

5. Financieel verslag penningmeester *.  

 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 (mevrouw H. van Gelderen en mevrowu F.  Smulders) 

 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. 

 
6. Bestuursverkiezing                                    Jimmy Vreden) 

                                                                       Nel Wiersma     

      Kees Gelok       

      Rico Servinus   

      Edwin Suares    

     

Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 

 

7.Rondvraag.  
 
Weet u al wat u vragen wilt? Dien dan vooraf schriftelijk uw vraag in bij het secretariaat           
Kelbergen 123 of stel deze vraag via mail@kelbergen-bbk.nl.  
 

8. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 12 maart kunt u de jaarstukken ophalen bij het  secretariaat Kelbergen 123.  

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 en het secretariaatsverslag 2014 staan op 
onze site www.kelbergen-bbk.nl. 

 

 

http://www.kelbergen-bbk.nl/

