Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Seniorenvereniging
Wijchen. Deze vergadering zal plaatsvinden in het Sterrebosch aan de Kasteellaan 6, 6602 DE Wijchen op
woensdag 13 maart 2019, aanvang 13.30 uur.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter Harrie Bakker
2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4.

Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 7 maart 2018
De notulen van de algemene ledenvergadering van woensdag 7 maart 2018 liggen voorafgaand aan de
vergadering ter inzage en staan op de website:
https://www.seniorenwijchen.nl/leden/vergader/notulen2018.pdf.

5.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag van 2018 ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage en staat op de website:
https://www.seniorenwijchen.nl/leden/vergader/jaarverslag2018.pdf.

6.

Balans en Exploitatierekening
Het financiële verslag van 2018, de balans- en exploitatierekening liggen voorafgaand aan de vergadering
ter inzage.

7.

Verslag kascontrole commissie en verlening décharge

8.

Begroting 2020
De penningmeester Freek Homan bespreekt de begroting voor 2020.

9.

Benoeming kascontrole commissie
Voor de kascontrole van 2019 wordt 1 nieuw lid gezocht.

10. Aftredende bestuursleden en benoeming
Aftredende en herkiesbaar zijn dit jaar:
 Martien van Berkel bestuurslid
 Toos van Peursem bestuurslid
 José Stals
bestuurslid
11. Jaarplan 2019
Het jaarplan 2019 vindt u op de website: https://www.seniorenwijchen.nl/leden/vergader/jaarplan2019.pdf.
12. Rondvraag
De leden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
13. Sluiting

Na de vergadering komt wethouder Geert Gerrits van de
gemeente Wijchen om te praten over het onderwerp
“Senioren en het wonen in Wijchen”. Hij zal vertellen hoe er
in Wijchen rekening wordt gehouden met senioren, waar
seniorenwoningen zijn gebouwd en gebouwd worden in de
toekomst. Wat zijn de mogelijkheden vanuit een huurwoning,
vanuit een eigen woning, of van buiten het dorp Wijchen.
Ook bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.
Wij verzoeken u vriendelijk om u vóór vrijdag 8 maart 2019 aan te melden bij het secretariaat
als u naar de ledenvergadering komt: secretariaat@seniorenwijchen.nl of 024-3001780.

