Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Ankum, 8 augustus 2020
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten,
In onze vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat we in het najaar van 2020 alsnog onze jaarlijkse
ledenvergadering wilden plannen. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het aantal
coronabesmettingen in Nederland, zien we daar toch van af. We willen de gezondheidsrisico’s zoveel
mogelijk beperken. Volgens onze statuten moeten we jaarlijks een algemene ledenvergadering houden,
waarin de jaarstukken over het voorgaande boekjaar worden goedgekeurd en waarin de kascommissie en
nieuwe bestuursleden worden benoemd. Dit jaar doen we dat niet met een fysieke bijeenkomst, maar
vragen wij u uw eventuele opmerkingen en vragen via mail aan ons door te geven.
Jaarstukken 2019
In maart 2020 ontving u ons ‘groene boekje’ met daarin de volgende stukken:
1. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 16-4-2019
2. Jaarverslag 2019
3. Financieel jaarverslag 2019
4. Verslag kascommissie over boekjaar 2019
Kascommissie 2020
Jolande Onderdijk en Johan Tammeling stellen zich beschikbaar als kascommissieleden en zullen de
kascontrole over het boekjaar 2020 uitvoeren. Fijn, dat ze deze taak op zich willen nemen.
Verkiezing bestuursleden
We hebben twee personen bereid gevonden om ons bestuur te komen versterken. En daar zijn we heel blij
mee! Gerlinde Hartkamp-Massier heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris en volgt
daarmee Gerda van der Vegt op. Barry Stabij heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid en volgt
daarmee Jeanet Klei op. Eventuele tegenkandidaten kunnen voor 31 augustus 2020 schriftelijk
ondertekend door tenminste 5 leden worden aangemeld.
Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van de jaarstukken 2019 of wilt u een tegenkandidaat
aanmelden als bestuurslid, stuur dan uiterlijk 31 augustus 2020 een mail naar plbelangankum@live.nl.
U ontvangt daarop uiterlijk 8 september 2020 een reactie van ons. In onze bestuursvergadering van
8 september a.s. zullen we de jaarstukken 2019 definitief vaststellen en zullen de benoemingen definitief
worden (voor zover er geen tegenkandidaten aangemeld worden). Dit wordt vastgelegd in een verslag, dat
u ontvangt bij de jaarstukken over 2020.
Hopelijk kunnen we in het voorjaar van 2021 weer een fysieke ledenvergadering organiseren en weer
persoonlijk met u in gesprek.
Onze schiet- en sjoelavond staat vooralsnog gepland op 20 november 2020.
Te zijner tijd ontvangt u hierover meer informatie.
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