
 

 
 
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 april 2020 
 
De vergadering vindt plaats in Gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7.  
Aanvang 13.30 uur.  
De zaal is open vanaf 13.00 uur. 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Vaststellen notulen van 17 april 2019* 
3. Jaarverslag 2019  
4. Financieel jaarverslag 2019 
5. Beleid 2020 

o Begroting 2020 
6. Vaststelling Contributie 2021 
7. Verslag van de kascontrolecommissie 
8. Decharge 
9. Benoeming kascontrolecommissie  
10. Verkiezing bestuursleden** 
11. Mededelingen  
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

Pauze  
14. In het tweede gedeelte van deze middag wordt een muzikaal programma 

gepresenteerd. 
15. Aansluitend verloting prijzen 

 
Toelichting op agendapunt 2: 
*  De notulen van de vergadering van 17 april 2019 liggen vanaf een half uur voor  

aanvang van de vergadering ter inzage en vanaf 1 april 2020 kunt u de digitale versie 
opvragen bij onze secretaris Nellie van Paassen info@kbo-brouwhuis.nl 

 
Toelichting op agendapunt 10: 
**  Aftredend en herkiesbaar: Nellie van Paassen-Verstappen 

Tevens kunnen wij meedelen dat wij kandidaat-bestuurslid Ans Vulders-van Bree 
voordragen  

als nieuw bestuurslid. 
 

Door de leden voor te dragen kandidaten voor een bestuursfunctie kan schriftelijk 
geschieden met ondertekening door tenminste vijf leden. Deze voordracht dient 
vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde 
kandidaat. De kandidaatstelling kan plaats vinden tot 5 april 2020 bij de secretaris 
Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23, 5704CM Helmond-Brouwhuis. 

   
De verkiezingen geschieden in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van 
KBO-Brouwhuis. Als het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en 
indien geen schriftelijke stemming wordt gevraagd, kan de ledenvergadering besluiten 
tot benoeming bij acclamatie.   

 

  



 

Ontspanning-Gezelligheid en Koffietafel  
Voor het tweede gedeelte van deze middag is zangeres “Hetty” uitgenodigd. Zij heeft een 
zeer uitgebreide repertoire en weet u als geen ander te raken met haar fluwelen stem.  
 
Dit gedeelte wordt afgesloten met de loterij. Voor deze verloting, met leuke prijzen, 
ontvangt ieder lid bij binnenkomst een lot.  
De hoofdprijs is gratis deelname aan de dagtocht op donderdag 27 augustus 2020 (De prijs 
is niet inwisselbaar voor contant geld). 
Vervolgens kunnen we plaatsnemen aan de gedekte tafels voor degenen die zich 
aangemeld hebben om deel te nemen aan de koffietafel om ca. 17.00 uur. 
De eigen bijdrage hiervoor is vastgesteld op € 7.50 per persoon, vooraf te voldoen. 
 
Als u hiervan gebruik wilt maken, wordt u verzocht het deelnamestrookje onder aan deze 
pagina in te vullen en dit met het verschuldigde bedrag vóór 1 april a.s. in te leveren op 
één van onderstaande adressen: 
 
o Frits Branten   Hof Bruheze 115 
o Nellie van Paassen Bruhezerweg 23  

 
Aanmelden kan ook door een e-mail te sturen naar: info@kbo-brouwhuis.nl en het bedrag 
overmaken op het bankrekeningnummer o.v.v. ALV Koffietafel en aantal personen. 
 
Het bestuur hoopt u allen op onze ledenvergadering te mogen begroeten.  
Een kop koffie of thee en een consumptie staan voor u klaar. 
 
Het bestuur  
 
 
 
 

 

 

 

 

DEELNAME AAN DE KOFFIETAFEL 15 april bijdrage € 7,50 per persoon 
 
 
NAAM:…………………………………………  
 
AANTAL:……………………………………..  
 
STRAAT:……………………………………… 
 
o BETALING PER BANK  

rekeningnr. NL57RABO 0154505382 o.v.v. koffietafel 
 

o BETALING CONTANT   
(in gesloten envelop met dit strookje) In te leveren bij      
 
Frits Branten Rivierenhof 115  of Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23 


