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16 oktober 2020 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Geachte leden, 

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering via livestream die gehouden zal worden op 

Maandag 2 november 2020 om 19.30 uur 

Ongeveer een half uur voor aanvang ontvangt u een link, op het bij de secretaris bekende mailadres, waarna u de 
vergadering kunt volgen. 

Stemmen kunt u door op het antwoord van de vraagstelling te klikken tijdens de vergadering. 

Vragen kunt u stellen via de chat functie. Deze vragen proberen we zo veel mogelijk mee te nemen in de 
vergadering.  

Agenda: 

1. Opening, korte uitleg livestream en agenda 

2. Notulen van de vergadering van 9 december 2019 

3. Verslagen van de diverse commissies 

 - Acquisitie 

 - Bouwzaken 

 - Bewonerszaken 

 - Evenementen 

4. Mededelingen bestuur   Mandy Högl 

 - Toekomst FGR  

5. Mededeling Secretaris   Ellen Boonen 

 Ingekomen en uitgegane stukken 

 Aantal leden 
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6. Mededelingen penningmeester  Eelco Schrijver  

 Balans + Winst & Verlies 2019 

 Verslag kascommissie en décharge van het bestuur 

 Begroting 2021/ Bij instemming: aanpassing contributie 

7. Bestuurszaken, opvolging  

 Ellen Boonen zal als secretaris aftreden. Het bestuur draagt Ted Hoek voor als secretaris. 

 De bestuurstermijn van voorzitter loopt af. Mandy Högl zal als voorzitter aftreden en zich niet herkiesbaar 
stellen. Ze zal zich wel blijven inzetten in de diverse commissies binnen de vereniging. We hopen op de 
avond een geschikte kandidaat te kunnen voordragen. 

8. Rondvraag 

9 Sluiting 

 

Wij hopen u allen (virtueel) te mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Ellen Boonen, secretaris BFGR 

 

 

Bijlagen: 

- Concept notulen ALV 9 december 2019 

- Balans en Winst & Verlies 2019 

- Concept begroting 2021 
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