
 

 

Uitnodiging ledenvergadering 2019 

 

Beste heer, mevrouw,  

 

Als lid van onze coöperatie nodigen wij u in deze nieuwsbrief graag uit voor onze vierde 

ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 12 december in Feesterij ‘t stokske. De vergadering 

begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u klaar! 

 

Programma en agenda 

Graag praten wij u tijdens de ledenvergadering bij over de actuele stand van zaken en algemene 

zaken. We bespreken we de hamerstukken van 2019, hoe staan we ervoor en wat is het vooruitzicht 

van 2020?  

De financiële stukken van 2018 liggen vanaf heden ter inzage bij het secretariaat. Stuur een e-mail 

om met het secretariaat een afspraak te maken. 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 2018 en de volledige agenda zijn hier te 

downloaden. 

 

Laat uw stem gelden 

Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u uw stem toch laten gelden? Dat kan door een ander lid een 

volmacht te geven. U kunt het volmachtformulier downloaden van de website. Het door u 

gemachtigde lid, moet het volledig ingevulde formulier meenemen naar de vergadering en tonen aan 

de registratietafel bij binnenkomst. 

 

Rondvraag 

Om u zo goed mogelijk te helpen, stellen wij het op prijs als u uw vraag vooraf aan ons mailt zodat wij 

ons goed kunnen voorbereiden op uw vraag. Wij ontvangen de vragen graag vóór Dinsdag 3 

december.  

  

Wij ontmoeten u graag op onze ledenvergadering! 

 

  

mailto: moergestel@kempenglas.nl
https://kempenglas.nl/moergestelglas-alv-2019
https://kempenglas.nl/moergestelglas-alv-2019


 

 

Agenda ledenvergadering 2019 

 

• Donderdag 12 december 2019: Feesterij ‘t stokske 

 

 

19.30 uur Ontvangst 

 

20.00 uur 1. Opening 

 

20.10 uur 2. Vaststelling van notulen en financiële stukken 

a) Vaststelling notulen 2018 

b) Kascontrole 2019 

c) Vaststelling van de wijze van winst 2018 

d) Vaststellen exploitatiebegroting 2019 

e) Intreden nieuw lid kascontrole 2020 

 

20.20 uur 3. Decharge van het bestuur  

20.25 uur 4. Samenstelling bestuur: herkiesbaar Pieter van Opbergen 

20.35 uur  5. Ingezonden stukken 

21.15 uur 6. Algemene zaken 

 

21.25 uur 7. Rondvraag 

 

21.45 uur 8. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


