
 
 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 2019 
 
1 april a.s., grote zaal Wijkplein Where (Tritongebouw), 19.30 uur. 
 
VOORBEREIDING  
Gezien het aantal belangrijke onderwerpen die we met u willen bespreken, wenst het bestuur zo 
effectief mogelijk met de beschikbare tijd om te gaan. Daarom pakken we de voorbereiding voor de 
algemene ledenvergadering van 2019 op dezelfde manier aan als in 2018.  
 
U heeft allemaal, kort na de vorige algemene ledenvergadering in februari en de ledenraadpleging in 
juli van het vorige jaar, de respectievelijke conceptnotulen ontvangen. Deze moeten – conform de 
statuten van de vereniging – in de vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld door de leden. De 
tijd daarvoor in de vergadering kunnen we zo kort mogelijk houden als u de concepten voorafgaand 
aan de vergadering nog eens goed doorleest en eventuele aanmerkingen, aanvullingen, suggesties 
en/of vragen alvast aan de secretaris mailt (wheredijk@hotmail.com). De conceptverslagen hebben 
wij voor het gemak nog even bijgesloten. Hetzelfde geldt voor de overige verplichte vergaderstukken 
zoals het financieel- en bestuurlijk jaarverslag. Ook deze stukken verzoeken wij u vooraf goed door te 
lezen en uw reacties alvast door te mailen. Overigens kunt u alle stukken te allen tijde raadplegen op 
de website van de vereniging (www.bvwheredijk.nl). 
 
Uw reacties ontvangen wij graag vóór 24 maart, zodat we deze nog kunnen verwerken voor de ALV. 
 
ITEMS VOORAF AANMELDEN  
Omdat het ook tijdrovend (en inefficiënt) is om een onderwerp te behandelen waar iemand opeens 
mee op de proppen komt, maar waarover niemand iets heeft voorbereid, verzoeken wij u eveneens 
het volgende: Heeft u een vraag of item dat van belang is voor de vereniging dat u in de 
ledenvergadering besproken wilt hebben en waarvan u verwacht dat het niet op de agenda zal staan? 
Mail dit dan ook even vóór 24 maart aan de secretaris. Dat geeft ons de gelegenheid een en ander 
vooraf met u te overleggen en zo nodig in de agenda op te nemen. 
 
TENSLOTTE  
Zoals het er zich nu laat aanzien, heeft het bestuur kort voorafgaand aan de ALV (27 maart a.s.) 
overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Gemeente Purmerend. Naar 
verwachting wordt in dit overleg meer duidelijkheid geboden over de gevolgen van de verbetering van 
de Wheredijk dan tot nu toe het geval bleek. Aangezien we nog niets weten over de uitkomst daarvan, 
kunnen wij de vorm en onderwerpen van de agenda voor de ALV pas op het laatste moment bepalen. 
Hoewel ongebruikelijk, zullen wij deze pas op de vergadering zelf kunnen presenteren. 
 
Gezien het algemeen belang voor onze gezamenlijke toekomst aan 
de Wheredijk, verwacht het bestuur u weer in grote getalen te 
mogen verwelkomen op 1 april a.s. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
Bert Heldoorn, secretaris 

 

BewonersVereniging Wheredijk 
Secretariaat:   Wheredijk 46, 1443 TC Purmerend  Website:        www.bvwheredijk.nl 
Bankrekening:  NL70 INGB 0006 7898 27  Email:        wheredijk@hotmail.com 
KvK nummer:   58597131  Telefoon:      0299 420272 
 
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit 
emailbericht niet aan u is gericht, dan wel abusievelijk aan u verstuurd is, dan verzoek ik u het emailbericht te 
retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Gebruik van 
deze informatie door anderen dan de geadresseerde, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder goedkeuring van de afzender en valt 
buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Bewonersvereniging Wheredijk. Aan dit bericht en 
eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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