Ugchelen, 30 maart 2019
Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering, welke wordt
gehouden op dinsdag 16 april 2019, aanvang 20.00 uur, in het dorpshuis Ugchelens Belang,
Bogaardslaan 81.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening;
Mededelingen;
Goedkeuren notulen van de algemene ledenvergadering van 24 april 2018;
Goedkeuren notulen van de extra algemene ledenvergadering van 13 november 2018;
Rapportage door de Vertrouwenscommissie;
Goedkeuren Jaarverslag 2018 van het secretariaat en de commissies;
Goedkeuren Financieel jaarverslag 2018 met verslag kascommissie;
Goedkeuren Begroting 2019;
Statutenwijziging Vereniging Ugchelens Belang;
Het bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen. U krijgt hierbij aangeboden een afschrift
van concept statuten die de statuten van 8 juli 1987 moeten gaan vervangen. Tevens liggen
ze ter inzage in het dorpshuis vanaf 8 april. Het concept is, evenals een toelichting, te
downloaden vanaf 10 april vanaf de website Ugchelen.nu/UgchelensBelang/Jaarvergadering-2019.
10. Vaststellen Huishoudelijk Reglement Vereniging Ugchelens Belang;
Het bestuur stelt voor om het voorliggende concept Huishoudelijk Regelement (HR) goed te
keuren. Het concept HR is te downloaden (zie bij punt 9).
11. Wijziging in het bestuur;
* Aftredend: Jos Arendse (penningmeester)-herkiesbaar en Frank Sinnema-niet herkiesbaar.
* Het bestuur vraagt de leden met klem zich te willen inspannen om de vacatures in het
bestuur
in te kunnen vullen.
12. Rondvraag;
13. Sluiting.
We hopen dat u komt!
Bestuur Vereniging Ugchelens Belang
Mocht u vragen hebben n.a.v. de agenda: bel 055-5337700 of email secretaris@ugchelensbelang.nl .
De notulen en de jaarverslagen liggen vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering ter
inzage in de zaal. Een aantal documenten komt ook op de website. (zie punt 9)
De contributie voor 2019 wordt onveranderd vastgesteld op € 12,50 per lid. De incasso van dit
bedrag wordt gedaan in de week van 23 april 2019.
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