Belangenvereniging
Hart- en Vaatpatiënten afd.2 M.-Limburg
M.
www.belangenvereniginghartenvaatpatienten.nl

Lid van de

Geachte leden,
maart 2019
Hiermee wordt U vriendelijk uitgenodigd op de CONTACTBIJEENKOMST/JAARVERGADERING
ZATERDAG 13APRIL 2019 in Zaal Geraats, Markt 5 te Grathem 0475-451540
0475
mogel aantal leden op de hoogte brengen
We hopen opeen grote deelname/opkomstwant we willen een zo groot mogelijk
enhouden over wat gebeurt en gebeurd is. Een
E grote deelname is een stimulans voor het bestuur om met moed en vurig elan
door te gaan.
Deze jaarlijkse bijeenkomst staat dit jaar in het teken van INFORMATIE. En….we zijn ook weer eens even gezelligsamen -bij
elkaar.
De zaal is echt pas open op het aangegeven tijdstip!!!!!
Programma:
10.30 uur zaal open !Ontvangst
Ontvangst met koffie en vlaai
11.00 uur
Opening: met een woord van welkom door wnm. voorzitter Hub Nijsen
11.05 uur
Inleiding:Wij doen erg ons best om onze bijeenkomsten interessant, zinvol
en gezellig te maken.
Interessant: door fijne en leuke artiesten
zinvol:met
met goede sprekers en heldere informatieen
informatie
gezellig:door
door met velen vol enthousiasme en interesse bijelkaar te zijn
zijn.
Dit jaar weer eens gekozen voor nuttige en relevante informatie.
informatie
Mr. J.L.Schroyenhebben
J.L.Schroyen
we bereid gevonden om e.e.a. te vertellen en
uit te leggen over ERFRECHT en wat dies meer zij.
Herhaa Herhaaldelijk staat er in kranten en tijdschriften een advertentie van de
ERFRECHT PLANNERS met vragen of er dit en dat en zus en zo geregeld is
want anders gaat de fiscus er met uw opgebouwd vermogen van door.Bereid
Bereid u alvast
voor,, noteer uw vragen en schroom niet die te stellen. U gaat beslist weer een stuk
wijzer naar huis. Mis het niet.
niet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.10 JAARVERGADERINGAgenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. De BHV: Er zijn héél veel patiëntenverenigingen die allen opkomen voor hun leden en verzameld in een
overkoepeling: deNPCF.Daarmee is het mogelijk om onze stem door te laten klinken naar de politiek, de zorgverleners
en andere aan de zorg gerelateerde instanties. Samenwerking moet zowel landelijk als regionaal.
Peter weet hier alles van.
4. Verslag:
van de jaarvergadering d.d. 3 maart 2018 (in uw bezit)
5. Jaarverslag: 2018 (in uw bezit)
6. Financiën: het jaarverslag 2018 en begroting 2019
201 (in uw bezit): toelichting door de penningmeester
7. Kascontrole: verslag door de Kascontrolecommissie Mieke Leerssen& Leny de Renett
8. Verkiezing: Kascontrolecommissie: Aftredend Mieke Leerssen: nieuw: Leny de Renett&
& Lenny Seiffert
Seiffert; reserve ??
9. Bestuursverk.:Volgens rooster Peter Reijnen aftredend. Niet herkiesbaar.Ondanks de belofte van Peter om zo nodig
nog van dienst te willen zijn wordt de bestuurstafel wel erg klein en is hoognodig
gnodig aan een update toe.
Statutair kunt u zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering opgeven (art.5 lid 3 H.R.)Schroom niet
niet.Afwijken hiervan
is mogelijk; b.v. tijdens de vergadering en we hopendan ook vurig het bestuur weer op volle sterkte te krijgen.
10. Activiteiten verenigingsjaar 2019
a. Uitstapje:geplande datum 12 september 2019
b. Eindejaarbijeenkomst:geplande
geplande datum14 december 2019
c. Onze website:draait als een tierelier tot grote vreugde van de webmaster Peter.U vindt er een
overzicht van de activiteiten
tiviteiten en mooie fotoreportages; de kans dat u zichzelf nog een terugziet is erg groot.
11. Rondvraag en sluiting.
13.10 uurAfsluiting
Afsluiting met Koffietafel:
Voor dit totale pakket: koffie met vlaai; info en de
koffietafel vragen we een bescheiden bijdrage met een
kleine aanpassing nu:
€ 17.00 p.p. voor leden en € 20
20.00 voor niet-leden
Betaling vóór 5 april 2019 op NL68 RABO 015 75 08 110
t.n.v. Penningmeester BHV Rutgerstraat 2 6067 EG Linne
tel: 0475-463159
463159 onder vermelding: Vergadering: lid nr.
…………….” (zie adressticker;; niet vergeten)
vergeten
Namens het bestuur: J.H.Nijsen, secretaris
Nieuwe Mergelweg 25 6067 GS Linne 0475461475de.meister@home.nl
BHV 2019

