Linne, 22 augustus 2020

Beste leden,
Allereerst even dit: ik hoop dat u nog allemaal gezond bent. Ouderen lopen in deze coronacrisis het grootste
risico en dat naast de andere risico's die u loopt. Let dus goed op uzelf en op de mensen rondom u heen. Blijf
gezond! Verder wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op Zaterdag 3

oktober 2020 in Zaal Geraats te Grathem. Adres: Markt 5, 6171 XM te Grathem. Telefoon: 0475451540.
Wij hopen op een druk bezochte Algemene Jaarvergadering. Geeft u zich uitsluitend schriftelijk
op. Het Algemeen Bestuur en de organiserende Regio Midden-Limburg wil weten hoeveel
personen er komen i.v.m. koffie en vlaai. Alle niet-alcoholische drankjes zijn voor rekening van
de BHV. Het e-mailadres en het postadres vindt u boven de antwoordstrook.
Kijkt u op de website voor de notulen, het jaarverslag van de secretaris, het financiele overzicht
van de penningmeester en voor "Blik op de toekomst".
Bij deze jaarlijkse algemene vergadering nemen wij de regels van de coronarichtlijnen in acht.
De zaal is echt pas open op het aangegeven tijdstip !!!!
Programma:
13.30 uur zaal open! Ontvangst met koffie en vlaai.
14.00 uur: Aanvang Jaarvergadering 2020.
Agenda vergadering:
1 Opening vergadering.
2 Mededelingen en ingekomen en uitgaande stukken.
3 Dia-presentatie gemaakt door de heer Jozef Erckens n.a.v. „Blik op de toekomst van de
BHV“. Voorstel van en stemming over te nemen besluit. Dit punt zal in regionale
ledenvergaderingen in Noord- en Zuid-Limburg eveneens worden besproken om alle leden
uitgebreid te informeren.
4 Notulen van de Algemene Vergadering 2019 (gehouden 23 maart 2019 te Stein).
5 Jaarverslag van de secretaris.
6 Jaarverslag van de penningmeester.
7 Verslag van de kascommissie 2019.
8 Kiezen kascommissie 2020.
9 Goedkeuren verslagen en verlenen décharge.
10 Voorstel Algemeen Bestuur contributie 2021.
11 Mededeling Voorzitter over mogelijke opvolging bestuursleden.
12 Samenstelling Algemeen Bestuur 2020.
13 Rondvraag.
14 Sluiten vergadering ca. 15.30 uur.
Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten
Secretariaat p/a Graaf Lodewijkstraat 3
Postbus 239, 6400AE Roermond. Tel :0475-527808
2983HH Ridderkerk. Tel.:0180-410027
KvK: 40176468
E-mail: info@belangenvereniginghartenvaatpatienten.nl
NL33RABO0131257048

Banknr:

Het algemeen bestuur vraagt u begrip te hebben voor het feit dat dit jaar geen uitgebreide middag
met lotgenotencontact en maaltijd daarna plaats zal hebben in verband met de coronarichtlijnen.
In de zaal zijn 65 plaatsen beschikbaar. Indien nodig kan zelfs annulering van de ALV gebeuren.
Vermeld daarom ook uw telefoonnummer.
Bij aanmelding per e-mail geeft u de hieronder gevraagde gegevens op voor zover die voor u van
toepassing zijn. Informeer alstublieft uw mede-leden die geen internet hebben.
Het e-mail adres is: info@belangenvereniginghartenvaatpatienten.nl
Postadres: Belangenvereniging Hart- en Vaatpatienten
Osenzicht 9
6067AJ LINNE
Uiterste aanmelddatum: 20 september 2020
_____________________________________________________________________
Aanmeldingsstrook: (ALV.BHV. 3-10-2020 te Grathem)
Ondergetekende meldt zich aan voor deelname aan de Ledenvergadering.
Ik kom alleen (1persoon)
Ik kom met mijn partner/begeleider (2 personen)

BHV. Lidnr: _________ Naam + Adres + telefoonnummer.
Doorhalen wat niet van toepassing is

