
Aan alle Kasbahbewoners       Hengelo, 20 oktober 2021 

 

Het bestuur van de Bewonersvereniging nodigt u uit voor de jaarlijkse 

Algemene Leden Vergadering Bewonersvereniging Kasbah 
Datum : DONDERDAG 4 november 2021 
Tijd : 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur 
Plaats : De grote zaal in de Tempel 
 
LET OP: Het is voor deze vergadering NIET nodig om een QR-code te laten zien, koffie en thee 
zijn aanwezig in de grote zaal. Deze mogen ook slechts daar genuttigd worden en niet in de bar-
ruimte. 

AGENDA: 

1. Welkom, opening en vaststellen agenda 
2. Notulen Algemene Leden Vergadering 2020 
3. Jaarverslag september 2020 tot en met oktober 2021 
4. Financiën: 

1. Verslag kascommissie 
2. Financieel verslag 2020 
3. Begroting komend jaar 
4. Benoeming nieuwe kascommissie 

5. Plannen bestuur en werkgroepen: 
1. Datum ALV volgend jaar vaststellen: het voorstel is om in april 2022 weer een  

(eventueel verkorte) ALV te plannen zodat we weer op het oorspronkelijke spoor 
terecht komen, namelijk dat van een jaarlijkse ALV in maart/april. 

2. Mogelijke activiteiten komend jaar: 
1. Running Dinner 
2. Ronde Kasbah samen met Welbions en de vervanger van de SWB 
3. Kerstmiddag 
4. Nieuwjaarsborrel 
5. Reanimatie herhalingscursus 
6. Beginnen met voorbereidingen Kasbah 50 jaar 
7. Wat zich verder aandient 

6. Inbreng bewoners, ideeën, vragen en opmerkingen 
7. Verkiezing voorzitter, af- en aantredende leden en samenstelling werkgroepen. 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
Bewoners die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie of lid willen worden (dit jaar gratis en je krijgt 
stemrecht tijdens de ALV), kunnen zich aanmelden per email op: bestuur@kasbah.nu of tijdens de vergadering. 

De benodigde stukken voor de vergadering zoals 
notulen, jaarverslag en financiële stukken staan vanaf 
21 oktober op de website 
www.kasbah.nu/actueel/nieuws of scan de QR-code 
hiernaast om de bestanden te bekijken. Een aantal 
exemplaren zal tijdens de vergadering op tafels liggen. 
Bewoners die geen internet/printer hebben kunnen de 
vergaderstukken aanvragen via een briefje in de bus 
bij Drieturven 9. 
 

 

 


