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Jaarvergadering 

Zoals reeds eerder is aangekondigd zal de uitgestelde ALV worden gehouden op maandag 11 

oktober 2021 in zalencentrum “De Bron” 

In verband met de Corona-maatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Er mogen namelijk maximaal 

25 mensen aanwezig zijn, dus meld je tijdig aan! 

De aanmelding vindt digitaal plaats via het aanmeldingsformulier. Deze is te vinden door op de 

volgende link te klikken: Aanmelding ALV VTV Alphen of https://forms.gle/cquYRUHFANR6tYcJ8 

Alleen van te voren aangemelde leden hebben toegang tot de vergadering! De agenda voor deze 

Algemene ledenvergadering treft u hierbij aan. 

Bestuursleden gezocht 

In verband met drukke werkzaamheden voor de IVN zal Gert de Geest helaas niet meer herkiesbaar 

zijn voor het bestuur. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Inmiddels heeft ons lid Suzan 

Hengeveld zich aangemeld. Wij kunnen nog een of twee mensen gebruiken.  

In verband met de vele medelanders (van verschillende achtergronden en culturen) in onze 

vereniging zou het een goede zaak zijn als er ook iemand van deze groep zich aanmeldt. 

Complexonderhoud 

De opkomst voor het complexonderhoud is tot nu toe bedroevend. Veel leden nemen ook niet de 

moeite om zich af te melden.  

Als u verhinderd bent kunt u zich afmelden en een nieuwe datum opgeven bij Willem Nulkes (06-

30525300) of bij uw eilandvertegenwoordiger. De eilandvertegenwoordiger dient dit dan ook door 

te geven aan Willem Nulkes. 

Indien er geen nieuwe datum wordt genoemd wordt er een boete opgelegd. In november worden 

de boetenota’s verstuurd. 

Wij verzoeken de eilandvertegenwoordigers om de datums voor het pad onderhoud in de gaten te 

houden. Zij dienen zelf de mensen van hun eiland (mondeling of per mail) hieraan te herinneren. 

Mensen die niet op komen dagen voor pad-onderhoud wordt een boete in rekening gebracht. 
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Asfaltering 

Volgende week dinsdag 7 september worden de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd door 
Versluijs uit Zwammerdam. Wij verzoeken u om de auto niet voor de betonplaten op eiland A/B te 
parkeren. Hetzelfde geldt voor het parkeerterrein van eiland N/O.  
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Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2021 
 

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. 
Deze vergadering zal worden gehouden op: 
Datum: maandag 11 oktober 2021 
Aanvang: 20.00 uur  
Locatie: Zalencentrum “De Bron”,   
   Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn 

Er mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn! Meld je tijdig aan via 
https://forms.gle/cquYRUHFANR6tYcJ8 ! 

 

Technisch voorzitter: Gert de Geest 
Notulist:   Esther Thesing 

Agenda 
 

1. Opening  
2. Mededelingen en vaststelling agenda 
3. Verslag algemene ledenvergadering 12 oktober 2020 

Zie Najaar editie van het Tuinbulletin 2020. 
4. Bestuurlijk jaarverslag 2020 
5. a. Financieel verslag penningmeester 

b. Verslag kascontrole commissie  
6. a. Vaststelling begroting 2022 

b. Contributie, tuin- en boxhuur 2022 
c. Goedkeuring uitgaven 

7. Benoeming leden kascontrolecommissie 
8. Terreincommissie/complexbeheer 

 - Info “Clubgebouw in houten schuur” / Toiletgebruik / Snoeien / Onderhoud 
complex 
-  Adreswijziging en opzegging tuin doorgeven via formulier of email info@vtvalphen.nl 

9. Bestuursverkiezing* 
10.  Rondvraag 
11.  Sluiting   

  * 
• Ingevolge het bepaalde in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement kunnen door de leden kandidaten 

voor het bestuur worden voorgedragen.  

• Kandidaatstelling dient schriftelijk, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, bij het 
secretariaat van de vereniging tot een week voor de betreffende vergadering worden ingediend. 
Secretariaat:  p/a Ad Janmaat, Essenburg 33, 2402 KR Alphen aan den Rijn.  

• Aftredend en herkiesbaar:    Ad Janmaat en Willem Nulkes  
Aftredend en niet herkiesbaar:  Harrie van der Wal en Gert de Geest 
Voordracht nieuw bestuurslid:   - 
Voordracht nieuwe penningmeester:  Moni Ghaoui 

https://forms.gle/cquYRUHFANR6tYcJ8
mailto:info@vtvalphen.nl

