				
					
Geachte leden,

Purmerend, februari 2020

Hierbij nodigt het bestuur van Huurdersvereniging InterWhere u uit voor het bijwonen van haar
zevende Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 30 maart 2020.

Uitnodiging

Tijdens deze vergadering wordt u verzocht de herbenoeming van onze penningmeester, de
heer Harry Slooten, voor een volgende periode van 4 jaar goed te keuren. Tevens verzoeken
wij u de benoeming van drie nieuwe leden voor het Algemene Bestuur (AB) te bekrachtigen.

Zevende ALV
InterWhere:
Maandag
30 maart 2020
om 20.00 uur

Locatie: Slot Purmersteijn
Slotplein 3, 1441 KG Purmerend
Tel. 0299 - 42 01 52
Aanvang 20.00 uur en de zaal is
open vanaf 19.30 uur

Ontvangst met koffie en gebak +
consumptie tijdens de pauze
Vergaderstukken:
Onderstaande stukken zijn nu reeds te downloaden
www.interwhere.nl/alv2020:
Tijdens de ALV liggen voldoende exemplaren in een mapje
op elke tafel
•

Verslag ALV 2019

•

Jaarverslag 2019

•

Jaarwerkplan

•

Statuten

•

Samenstellingsverklaring accountant
(financiële stukken zijn niet zichtbaar op het internet)

Na de pauze:
Wij verrassen u op een gezellig momentje met muziek die u beslist zal aanstaan;
De klanken zult u herkennen en zelfs zonder moeite kunnen meezingen

Agenda op de
achterzijde

Sluiting: (ca. 22.00 uur)
Bij het verlaten van de zaal wordt u, zoals u van ons gewend bent, een attentie aangeboden.

Agenda
1

Opening en welkom

2

Mededelingen

3

Vaststellen agenda

4

Verslag ALV 2019

5

Jaarverslag 2019

6

Jaarwerkplan 2020

7

Samenstellingsverklaring;

Gratis
Parkeren:
Als u met de auto komt,
meldt ons dat “tijdig vooraf”. Voor u wordt dan een
parkeerplaats gereserveerd
op Neckerstraat 1, net over
de Neckerbrug (Jonk).
Parkeermuntje ad € 2,=
wordt door InterWhere
betaald.

begroting 2020
8

Aftreden/herkiesbaar;
nieuwe ab-leden

9

Rondvraag

		P a u z e

10

Kometenstraat 6 A
1443 BA Purmerend
Telefoon: 0299 77 00 14
E-mail: info@interwhere.nl
www.interwhere.nl

Doña Pessie en haar trio strooien
professionele klanken

11

Sluiting

		

De stukken zijn nu te downloaden op www.interwhere.nl/alv2020:
Tijdens de ALV liggen voldoende exemplaren in een mapje op elke tafel.

