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      Uitnodiging voor de:  

Algemene ledenvergadering van 

Seniorenvereniging Hoogeloon 
op vrijdag 6 maart 2020 om 14.00 uur in Steunpunt den Bogerd. 

 

 

Agenda: 

1. Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 

2. Opening door de voorzitter 

3. Huldiging jubilarissen, 25 jaar lid 

4. Mededelingen 

5. Notulen van de jaarvergadering 8 maart 2019 (bijgevoegd) 

6. Jaarverslag 2019 

7. Financieel jaarverslag 2019 

8. Mededelingen van de kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie 

9. Bestuursverkiezing,   

   aftredend en niet herkiesbaar:  Tom Jansen,  

   aftredend en herkiesbaar:  Joke Gerritsen – Kulik 

   aftredend en herkiesbaar:  Jan van Riet 

  Tot een dag voor de vergadering kunnen kandidaten schriftelijk worden aangemeld. 

  Volgens de statuten moet dit met minstens 5 handtekeningen van leden en de 

  bereidverklaring van de kandidaat. 

10.   Vaststellen Addendum Huishoudelijk Reglement Seniorenvereniging Hoogeloon 

Het huishoudelijk reglement is gebaseerd op de vorig jaar goedgekeurde statuten. Als 

addendum hebben we de zaken toegevoegd die we ter goedkeuring aan de vergadering 

willen voorleggen. Dit treft u als bijlage bij de agenda aan. Het huishoudelijk 

reglement vindt u op www.seniorenvereniginghoogeloon.com. 

 

Vervolg agenda: zie ommezijde 
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Vervolg agenda Algemene Ledenvergadering 6 maart 2020 

 

 

11.   Doorstart Seniorenkoor 

In september 2019 zijn de repetities van het Seniorenkoor gestopt. We willen 

inventariseren of het mogelijk is tot een doorstart te komen. Bij voldoende leden, 

minimaal 15, hebben we een dirigent bereid gevonden om het koor te leiden. Denk er 

alvast over na of u zin heeft om (weer) te komen zingen. 

12. Rondvraag 

13. Pauze, er wordt een worstenbroodje met koffie/thee aangeboden 

14. ‘De zorgcoöperatie Hoogeloon anno 2020 

Marlou Kremers legt uit hoe de zorgcoöperatie als burgerinitiatief mee (moet) bewegen 

met de vele veranderingen in de maatschappij en gezondheidszorg en hoe in 

toenemende mate samenwerken daarbij steeds belangrijker wordt. 

15. Sluiting  

16. Informeel samenzijn 

 

 

 

 

 

Contante betaling contributie is mogelijk. 
Dit kan in een enveloppe met naam en adres en de vermelding van de contributie en eventueel de andere activiteiten 

waaraan u deelneemt.  
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