Purmerend, 10 maart 2017

Betreft:

Algemene ledenvergadering 2017

Beste leden,
Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de
Bewonersvereniging Wheredijk. Deze vindt plaats op donderdag 16 maart 2017 in de Apostolische kerk
aan de Zonnelaan 2. Wij willen graag om 19.30 uur beginnen en nodigen u dringend uit hierbij aanwezig
te zijn.
De agenda voor de vergadering luidt als volgt:
1. Opening door en mededelingen van de voorzitter
Voortgangsverslag SVP en Gemeente Purmerend over resp. project Wheredijk oost en Klein Where
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van 9 mei 2016
4. Bespreking van de jaarstukken:
a. Bestuurlijk jaarverslag
b. Financieel verslag
c. Bevindingen van de kascommissie
5. Vaststelling van de contributie
6. Voorziening in vacatures
7. Bespreken van de voortgang in het verbeteren van onze leefbaarheidsaspecten
8. Eventueel toegevoegde agendapunten
9. Rondvraag.
10. Sluiting
De huidige zittingsperiode van enkele bestuursleden loopt op deze vergadering af. Allen hebben
aangegeven zich voor een aansluitende periode verkiesbaar te willen stellen. Natuurlijk kunnen ook
andere leden zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De aanmelding hiervoor dient voorafgaand
aan de vergadering bij de secretaris kenbaar te worden gemaakt.
De ter bespreking genoemde (jaar)stukken zijn als bijlagen bijgevoegd. U kunt ze ook vinden op de
website, www.bvwheredijk.nl

Let op:
Voordat wij overgaan tot het behandelen van de agendapunten van de ledenvergadering doet
Stadsverwarming Purmerend verslag van de voortgang van het project voor het vervangen van de
nutsleidingen in de oostelijke zijde van de Wheredijk. U kunt daardoor uit eerste hand kennis nemen van
de ontwikkelingen dienaangaande en vragen stellen aan de medewerkers van SVP.
Aansluitend aan de voorlichting van SVP doet de Gemeente Purmerend, bij monde van de projectleider,
verslag van de voortgang van het project Klein Where. Ook hierbij kunt u uw vragen kwijt.

Gezien het belang van deze bijeenkomst, verwachten wij u weer met zoveel mogelijk personen te kunnen
e
verwelkomen. Tot donderdag de 16 maart.
Het bestuur

