
BETREFT: Algemene Ledenvergadering KBO-afdeling Boxmeer 2022 

 

Geachte leden, 

 

hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te 

houden op donderdag 17 maart 2022 in de zaal van ‘t Vertrek, Stationsweg 12, Boxmeer 

Aanvang 14.00 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur; de koffie wordt geschonken tot 13.55 uur. 

 

Mocht het 17 maart a.s. nog (of weer) nodig zijn om een QR-code (op smart Phone of papier) en 

een identiteitsbewijs te laten zien, wordt u verzocht deze dan ook naar de vergadering mee te 

nemen. 

 

AGENDA VOOR DEZE VERGADERING: 

 

 1. Opening door de voorzitter 

 

 2. Vaststellen van de agenda 

 

 3. Goedkeuring van de ALV-notulen van 14 oktober 2021 

    (de notulen zijn in de zaal aanwezig, maar ook te lezen op onze website www.kboboxmeer.nl ) 

 

4. Jaarverslag 2021 (het jaarverslag van de secretaris zal in de zaal aanwezig zijn) 

 

5. Verslag kascommissie over het boekjaar 2021 

 

6. Vaststelling van de kascommissie, bestaande uit 2 leden en een reserve lid. 

De kascommissie bestaat uit de heer Wiel Vloet (aftredend) , de heer Jan Ronnes en de heer 

Jan Hutten als reserve lid. 

 

7. Verslag van de Lustrumcommissie 2020 (KBO-afdeling Boxmeer 65 jaar) 

 

8. Pauze 

 

9. Vaststelling Financieel verslag 2021 en begroting 2022. 

    (het financieel verslag ligt ter inzage bij de secretaris en zal in de zaal aanwezig zijn) 

 

10. Verkiezing bestuursleden.  

Mevrouw Mechelien Verhees, en de heren Anton van Erve en Henk Thuis zijn is periodiek 

aftredend en stellen zich beschikbaar voor de periode van 1 jaar. De heer Wim Kuster is ook  

periodiek aftredend; hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.  

Tegenkandidaten dienen dit schriftelijk te melden bij de secretaris, uiterlijk op 11 maart a.s. 

18.00 uur, vergezeld van minstens 5 handtekeningen van leden. 

 

 11. Rondvraag en sluiting.  

  Na afloop van het huishoudelijk gedeelte wordt u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.  

 

    Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,  

 

Henk Thuis, secretaris 

Jacob van Ruysdaelstraat 20 

5831 CB Boxmeer 

Tel: 0485-573188 

http://www.kboboxmeer.nl/

