
                               Uitnodiging 
U wordt uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de  
Huurdersvereniging Hoeksche Waard - Oost 
Deze vergadering wordt gehouden op 16 april 2019 in Gebouw 
''ICHTHUS " Zuid Voorstraat 26 3295 BW te 's-Gravendeel  
Tel: 078-6736123 
 
Het Financieel verslag ligt een half uur voor aanvang van de 
vergadering ter inzagen. 
 
Aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur 
 
1. Opening en mededelingen. 
 
2. Ingekomen stukken. 
 
3. Presentatie : Door dhr. Jaap van Leeuwen van de Ned Woonbond over Energie 
zoals Warmte pompen en Zonnepanelen. 
 
                  Pauze en gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen. 
 
4. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 24 april 2018. 
 
5. Jaarverslag Secretariaat 2018. 
 
6. Financieel verslag penningmeester 2018 en de Begroting 2019. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie. 
7a. Benoeming reserve lid kascontrole – commissie. 
 
8. Aftredend: De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar 
dhr. J. Berkman, dhr. A.B. Versteeg. 
Het bestuur stelt de volgende nieuwe bestuursleden voor: dhr.J.L. Visser, mw. Anka                           
van der Stel. Tegen kandiaten kunnen zich aanmelden een uur voor aanvang van de 
vergadering. 
 
9. Vaststellen contributie 2019: Het bestuur van de huurdersvereniging stelt voor 
de contributie ongewijzigd vast te stellen. 
 
10. Indien mogelijk mondeling beantwoording schriftelijk gestelde vragen. 
 
11. Sluiting. 
 
 Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden een uur voor aanvang van de 
vergadering bij de secretaris P.I. van Prooijen – Brand. 
 
Indien u verhinderd bent kunt u dat melden bij secretaris P.I. van Prooijen - Brand 
Telnr. 078-6733991 e-mail:  oldrebel@upcmail.nl 
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