VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O.
Penningmeester mw T.I.S. Moen
p/a Alphons Diepenbrockhof 44-B, 2551 KG DEN HAAG
Telefoon: 06-22377537, E-mail: penningmeester@rpvdenhaag.nl

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 29-09-2020
Het bestuur van de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) nodigt al haar
leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden
Datum
Dinsdag 29 september 2020
Locatie
Wijkcentrum Vrederust,
Melis Stokelaan 2496w,
2541GS Den Haag.
Aanvang
19.30 uur, duurt tot uiterlijk 21:00 uur

Agenda

1. Opening en welkom
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 maart 2019
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2019 (heeft u in januari 2020 ontvangen als Contactblad 1)
5. Financieel jaaroverzicht 2019
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2020
8. Vaststelling contributie 2020
9. Bestuurswisselingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Stemmen

Gedurende de vergadering zal er gestemd worden over
 Contributie (voorstel: ongewijzigd laten)
 Financieel jaarverslag 2019 (decharge penningmeester)
 Nieuw bestuurslid (Marianne Osseweijer)
Gezien het beperkte aantal personen dat aanwezig kan zijn, raden wij u aan, een medelid die wel
aanwezig is, te machtigen als u uw stem wilt uitbrengen. Dat kan per post of via e-mail.
Corona maatregelen
Om de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te kunnen nemen geldt er een maximum capaciteit
van 35 personen (inclusief bestuur) in deze zaal. De ruimte is aangepast aan de geldende
coronaregels: er zijn extra ramen geplaatst zodat er voldoende geventileerd kan worden.
Bij binnenkomst dient u in verband met het coronavirus een vragenlijstje te beantwoorden en uw
naam en telefoonnummer (eventueel ook e-mail adres) in te vullen.

Aanmelden

Bent u lid en wilt u persoonlijk deelnemen aan de ALV, dan kunt u zich tot en met vrijdag 25
september a.s. via e-mail of telefonisch aanmelden bij:
Marijke Pleune, e.: m.pleune@rpvdenhaag.nl t.: 0174 – 245507
Bij meer dan 28 aanmeldingen moeten wij u helaas laten weten, dat u de vergadering niet bij kunt
wonen.
NB: De taxibus kunt u voortaan alleen nog zelf regelen met AV070, telefoonnummer 0900 – 0345
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