Aan alle Kasbahbewoners,

Hengelo, 27 augustus 2020.

Het bestuur van de Bewonersvereniging nodigt u uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Kasbah
Datum: VRIJDAG 4 september 2020
Tijd: 19.30 uur in de Tempel in de GROTE ZAAL
In verband met de coronamaatregelen is de vergadering in de grote zaal van de Tempel, omdat we daar
de 1,5 meter maatregel kunnen toepassen. Er wordt GEEN koffie of thee geserveerd. Neem zelf b.v. een
flesje water mee. De entree is bij de ingang aan de Booggang. Meld u aan via de antwoordstrook.
AGENDA
1.
2.
3.
4.

Welkom, opening & vaststellen agenda
Notulen Algemene Leden Vergadering 2019
Jaarverslag 2019, inclusief verslagen van de werkgroepen
Financiën:
1. Verslag kascommissie
2. Financieel verslag 2019
3. Begroting voor het komend jaar
4. Benoeming nieuwe kascommissie
5. Plannen bestuur en werkgroepen
1. Datum ALV volgend jaar vaststellen, maart-april 2021
2. Mogelijke activiteiten komend jaar
– Reanimatie herhalingscursus
– Running Dinner
– 24 december kerstmiddag
– 7 januari 2021 Nieuwjaarsborrel
6. Enquête leefbaarheid, resultaten en conclusies
7. Groot onderhoud buitenkant
8. Plannen Welbions voor onderbouw aan de Bazaar
8. Inbreng bewoners – ideeën, vragen, en opmerkingen
9. Verkiezing bestuur:
1. Aftreden: Ellie, René, Yvonne en Paul treden af en stellen zich niet herkiesbaar.
2. Verkiezing voorzitter
10. Rondvraag
11. Sluiting
Bewoners die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie en/of als voorzitter, kunnen zich aanmelden
per e-mail op: bestuur@kasbah.nu of tijdens de vergadering, of via het antwoordstrookje.
De benodigde stukken voor de vergadering, zoals notulen, jaarverslag en financiële stukken staan vanaf 30
augustus op de website van de bewonersvereniging www.kasbah.nu/vereniging/downloads. Er liggen ook een
aantal exemplaren op tafels. Bewoners die geen internet/printer hebben kunnen de vergaderstukken aanvragen
via een briefje in de bus bij Voorhof 6.

INFORMATIE OVER VERGADERING VAN VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2020.
De vergadering van vrijdagavond 4 september aanstaande, is een Algemene Leden Vergadering (ALV), en
stond eerder op de agenda voor 7 april j.l.
Hoewel het gehele bestuur van de bewonersvereniging TEGEN de plannen van Welbions is, was deze vergadering al gepland en is deze statutair verplicht.
Om over de plannen van Welbions voor de Bazaar te praten moet het nieuwe bestuur een bijeenkomst organiseren, als er meer over bekend is.
Het nieuwe bestuur moet de onderhandelingen en gesprekken met Welbions gaan voeren. O.a. over hun
plannen voor de Bazaar. Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur draait al
een paar jaar, en de leden hebben allen drukke werkzaamheden, of kunnen door persoonlijke omstandigheden niet langer volledig meedraaien in het bestuur. Geef je a.u.b. op op de antwoordstrook onderaan
deze brief.
Bewoners die de vergadering willen bezoeken moeten de coronamaatregelen die hieronder staan respecteren en zich aanmelden via de antwoordstrook.
Er mogen maar 37 bewoners in de grote zaal, exclusief de bestuursleden, als er meer aanmeldingen komen, gaan leden van bewonersvereniging voor.
Mensen die zich al eerder per e-mail of op een andere manier hebben aangemeld moeten dit dus opnieuw
doen via het antwoordstrookje.
Extra informatie over het Coronamaatprotocol voor bezoekers ALV in de Tempel.
• Er is GEEN koffie of thee, en u kunt niet in de barruimte terecht. Neem eventueel zelf iets te drinken
mee.
• De entree voor de vergadering is aan de Booggang, de ingang rechts van het amfitheater.
• Bezoekers van de vergadering moeten bij binnenkomst de aanwijzingen volgen van de mensen bij de
deur.
• Er wordt gevraagd of u gezond bent, of klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met
Coronavirus.
• Na binnenkomst staat er desinfecterende gel om uw handen te ontsmetten.
• Er wordt aangewezen waar u moet gaan zitten in de grote zaal. De stoelen staan op 1.5 meter van
elkaar op stickers op de vloer. De stoelen mogen niet verplaatst worden.
• U kunt pas naar binnen in de grote zaal als er een vrije doorgang is en er 1,5 meter afstand
gehouden kan worden.
• Toiletbezoek is lastig en risicovol, ga dus thuis naar het toilet.
• Na afloop van de vergadering moet u één voor één de zaal verlaten en wachten tot er vrije doorgang
is en u 1,5 meter afstand kunt houden. Volg de aanwijzingen.
Ik meld mij aan voor de Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging Kasbah.
Deze strook geldt ook als registratie i.v.m. coronamaatregelen.
Naam: ……………………………………...

Telefoonnummer of e-mail: ……………………………..…….

Adres: ………………………………………
Ik wil wel / niet* lid worden van de bewonersvereniging (ook invullen als je je al hebt aangemeld via e-mail
of anders)
Graag meld ik me wel / niet* aan als bestuurslid.
Deze strook afknippen/scheuren en in de groene brievenbus stoppen op Voorhof 6 (glasateljee)
* Streep door wat niet van toepassing is.

