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Uitnodiging voor de 46e Algemene Ledenvergadering
Datum: zaterdag 16 april 2016
Plaats: De Blokhut
Tijd: 11.00 uur
The annual meeting will be held in Dutch!
AGENDA
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Koffie om 11.00 uur
Opening 11.15 uur
Mededelingen
Notulen ALV 2015 (bijlage)
Verslag tuincontrolecommissie (Cisca Wagenmakers, Henny Bevers en Jan Schreuder)
Activiteitenoverzicht 2015 (bijlage)
Financieel jaarverslag 2015 (wordt ter vergadering uitgereikt)
Verslag kascommissie (Wim Wesselius, Karel de Jonge, Lilia Efimova)
Benoeming nieuwe kascommissie (Karel de Jonge, Lilia Efimova, reserve)
Bestuursverkiezing. Charlotte Bijron treedt af en is herkiesbaar. Jan Schreuder treedt af
en is niet herkiesbaar. Het Bestuur stelt voor Nico van Diepen te benoemen als nieuwe
voorzitter. Tegenkandidaten kunnen tot 2 dagen voor de vergadering ingediend worden
bij het bestuur.
10. Begroting 2016 (wordt ter vergadering uitgereikt)
11. Plannen voor 2016 (bijlage)
12. W.v.t.t.k. en rondvraag
13. Sluiting (+ 12.00 uur)
Het lijkt het bestuur een leuk idee om de leden die aanwezig zijn op de Algemene
Ledenvergadering na afloop hiervan een brunch aan te bieden. Deze komt dan in de
plaats van de gebruikelijke jaarlijkse lezing.
Omdat we met de boodschappen voor de brunch rekening moeten houden met het
aantal leden dat aanwezig is op de ALV en zal aanschuiven bij de brunch is opgave
van deelname gewenst.
Opgave is mogelijk door het invullen van onderstaande coupon en deze te e-mailen aan
Charlotte Bijron: c.g.bijron@utwente.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik ..................................................................... zal WEL / NIET * aanwezig zijn op
Zaterdag 16 april op de algemene ledenvergadering (11.00 uur) en de aansluitende brunch
(12.00 uur)
* Doorhalen wat niet van toepassing is

N.B. Met Zaadhandel Kootstra hebben we een kortingsafspraak van 15% op alle zaden
(melden dat u van de biologische tuinvereniging van de universiteit bent).
Het adres is:
Zaadhandel Kootstra, Weth. Elhorststraat 84, 7543 TE Enschede, tel. 053-4315166

