5.

Uitnodiging
Het bestuur van K.B.O. VENRAY nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering (jaarvergadering) op donderdag 23 september 2021 om 14.00 uur in "De
Kemphaan" aan het Kennedyplein te Venray.

Agenda:
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen.

3.

Vaststelling van het verslag van de Algemene Najaars(leden)vergadering van 24
oktober 2019.

4.

Verslag verenigingsjaar over de periode augustus 2019 tot en met december 2020.

5.

Voorstel tot vaststelling financieel verslag over de periode augustus 2019 tot en met
december 2020, de begroting en contributie 2021 en 2022.

6.

Voorstel tot wijziging van de incassodatum van de contributie van KBO Venray.
In de laatste bestuursvergadering is de datum van de incasso van de contributie
besproken. Tot nu wordt de incasso uitgevoerd in januari, het begin van het nieuwe
verenigingsjaar. Wij hebben gemerkt, dat na de incasso er leden zijn die zich alsnog
afmelden. Tevens wordt dan ook vaak pas doorgegeven, dat er leden zijn overleden in
het voorgaande jaar. De peildatum voor afdracht van de contributie aan de Unie KBO
en de Centrale van Ouderenverenigingen Venray (CvO) is 1 januari.
Door de incassodatum te vervroegen naar 23 november in het lopende jaar kunnen wij
in december nog leden afmelden, zodat wij hiervoor geen contributie hoeven af te
dragen aan de Unie en de CvO.

7.

Verslag kascontrolecommissie.

8.

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
- Aftredend is mevr. N. Broens-Versteegen.
KBO leden kunnen zich tot 16 september 2021 kandidaat stellen als lid voor
kascontrolecommissie.

9.

Bestuursverkiezing:
- de heer Harrie Francken is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
- de heer Martin Wijnhoven is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
- mevr. Ine van Raay-Janssen is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
- mevr. Tress Cadirci-Claessens is aftredend en is statutair niet meer herkiesbaar.
- de heer Wim Peters is aftredend en is statutair niet meer herkiesbaar.
KBO leden kunnen zich tot 16 september 2021 kandidaat stellen voor de beschikbare
bestuursfuncties.

10.

Benoeming nieuw bestuurslid.
Wegens gezondheidsreden heeft mevr. José Hofmans in december 2019 haar
bestuursfunctie neergelegd. Het bestuur stelt voor de heer Ernest Cruijsberg te
benoemen als bestuurslid.

KBO leden kunnen zich tot 16 september 2021 kandidaat stellen voor de beschikbare
bestuursfunctie.
11.

Presentatie voorgenomen activiteiten.

12.

Rondvraag.

13.

Pauze.

Na de pauze verzorgt de heer Heldens een presentatie over het project "Samen
Bouwen/Wonen en Zorgen".
14.

Sluiting.

Venray, september 2021.
W. Peters, secretaris.

De stukken die in deze vergadering worden behandeld staan op de website
www.kbovenray.nl en liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter
inzage.

Door de corona maatregelingen van de overheid kunnen maximaal
50 KBO leden deelnemen aan de Algemene ledenvergadering.
Omdat alle namen van de deelnemers genoteerd moeten worden is
schriftelijke opgave verplicht.
Opgave kan tot en met 16 september 2021.
Opgave kan per email of een briefje in de KBO brievenbus bij De
Kemphaan.
Emailadres:secretariaat@kbovenray.nl

