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Algemene jaarvergadering 
 

Vrijdag 9 december aanstaande vindt de algemene jaarvergadering weer plaats in Sociaal 

Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik. Het bestuur van buurtvereniging ‘Benedenkerk’ 

nodigt iedereen uit de wijk uit om deze vergadering bij te wonen. De vergadering start om 

20.30 uur. Na de vergadering is er de gelegenheid om met medebuurtbewoners gezellig 

bij te praten en wat te drinken. 

Agenda 
 

1. Opening 

 

2. Vaststelling definitieve agenda 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

4. Vaststellen notulen algemene jaarvergadering 10 december 2010 

De notulen liggen een half uur voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de zaal of 

zijn op te vragen bij Debbie van Eeuwijk op e-mailadres ben-debbie@home.nl. 

 

5. Financieel jaarverslag 

Financieel overzicht (van de activiteiten) van 2011. Verslag kascontrolecommissie, 

Wim de Groot en Noud Bink. 

Kiezen van de kascontrolecommissie. Aftredend en niet herkiesbaar is Noud Bink. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Bert van Riel en Sanne de Gier zijn aftredend en herkiesbaar. 

 

Pauze 

 

7. Terugblik activiteiten  

 

8. Vooruitblik 2012 

Suggesties en ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom. 

 

9. Rondvraag 

 

10.Sluiting/datum nieuwe vergadering 

 

Carnaval 2012 
 

De bouwploeg is inmiddels al druk met de voorbereidingen voor de carnavalswagen. 

Vrijwilligers om te helpen bouwen zijn van harte welkom in de schuur achter 

Benedenkerkstraat 35. Kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen die mee willen rijden/lopen 

op de wijkwagen tijdens de optocht op zondag 19 februari 2012, kunnen worden 

opgegeven voor 1 januari 2012. We willen dit graag tijdig weten in verband met het 

maken van de pakken. Opgeven kan bij Anita van der Pluijm, tel. 31 33 31. 

Buurtbewoners of ouders die mee willen helpen om de pakken in elkaar te zetten, zijn 

meer dan welkom en kunnen zich ook bij Anita van der Pluijm aanmelden. 

 

Wij zien u graag op vrijdag 9 december aanstaande! 

 

Het bestuur van wijkvereniging ‘Benedenkerk’. 


