
Aan de Kasbahbewoners, Hengelo, 14 maart 2018.

Het bestuur van de Bewonersvereniging nodigt u uit voor de jaarlijkse     

Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Kasbah

Datum: Donderdag 22 maart 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Buurtcentrum De Tempel in de Voorhofzaal

Iedere Kasbahbewoners is van harte uitgenodigd om zijn of haar zegje te doen en te horen wat het bestuur te vertellen 
heeft.  Als er gestemd gaat worden, kunnen alleen de leden van de bewonersvereniging dat doen.
Aanmelden als lid kan nog voor aanvang van de vergadering.  De kosten zijn € 5,00 per jaar.

AGENDA  

1. Welkom, opening & vaststellen agenda
2. Notulen Algemene Leden Vergadering 2017
3. Jaarverslag 2017, inclusief verslagen van de werkgroepen en samenvatting overleggen Welbions 
4. Financiën:

1. Verslag kascommissie
2.  Financieel verslag
3.  Begroting voor het komend jaar
4.  Benoeming nieuwe kascommissie   

 5.   Plannen bestuur en werkgroepen 
1. Datum ALV volgend jaar vaststellen, donderdag 7 of 14 maart
2. Mogelijke activiteiten komend jaar

 – Reanimatiecursus, 2e kwartaal, of na de zomervakantie
 – Running dinner (door: Ellie/Fred/Wouter)
 – BBQ, 9 juni?
 – Informatiebijeenkomst veiligheid, medio oktober
 – 24 december kerstmiddag
 – 3 januari 2019 Nieuwjaarsborrel

3. Instellen klankbordgroep Groot Onderhoud
4. Optuigen feestcommissie
5. Reactiveren werkgroep Bazaar Beter

 6. Kasbah ladders
 7. Inbreng bewoners – ideeën, vragen, en opmerkingen
 8. Ledenwerving & contributie
 9. Verkiezing bestuur
      1. Aftreden volgens rooster: René (niet herkiesbaar) en Paul (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.

Er is i.v.m. ziekte en drukke bezigheden van zittende bestuursleden dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden!!

De benodigde stukken voor deze vergadering, zoals notulen, jaarverslag en financiële stukken staan vanaf  zaterdag 17 
maart op de website van de bewonersvereniging www.kasbah.nu. Een aantal exemplaren liggen in de vitrinekast op de 
Esplanade en ter vergadering liggen ook een aantal afdrukken op tafel. Bewoners waarvan bekend is dat ze geen 
internet/printer hebben krijgen de vergaderstukken in de brievenbus. 


