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  Agenda Algemene Leden Vergadering: 
      

  Zaterdag: 10-10-2020 
  Inloop: 09:30 

  Aanvang: 10:00  
  Locatie: “Cultuurschuur/ theaterzaal” 
    Loggersplein 1 

      1771 CE Wieringerwerf  
     

1.  Opening: 
  

 Door het bestuur. 
 
 Aandacht v.w.b. het Coronavirus en de richtlijnen hiervoor tijdens deze 

 vergadering.    
 

2.  In/uitkomende post: 
   
  Nieuwe leden -  Dhr. K. (Klaas) Huijbers 

-  Dhr. C.R.H. (Kees) de Kruijf 
-  Dhr. R. (Rene) Verberne  

 
  Het aantal leden is vastgesteld op 38.  
  Dit zijn de leden die hun contributie hebben betaald over 2020.   

 
3.  Nieuwe bestuursleden: 

   
 Voorstellen van de nieuwe (beoogde) bestuursleden.  
 - Mevr . T (Trudy) de Kruijf-Welboren 

 -  Dhr.   K. (Klaas) Huijbers   
 

4.  Notulen 2e ALV-2019: 
 
Notulen van 2e ALV (27 November) 

    
5.   Bestuurs en ledenzaken: 

 
  Website SHK: 
  Meedenken door de leden over invulling website SHK. 

  Op zaterdag 15 Februari is er een overleg geweest met de website 
  Bouwer Jeroen van Kesteren, Pim de Herder namens de fractie en  

  Jacqueline Philipsen namens het bestuur. 
  Er zijn grote stappen gezet en de website is voor een groot deel 
  aangepast. Maar kan nog verder verbeterd worden. 

   
  https://www.seniorenhollandskroon.nl/ 

 

  Stemming: 
  Stemming voor een (nieuwe) aanvulling voor de ledenvergadering. 
  Het uitnodigen van een spreker over actuele zaken die er spelen in de  

  Gemeente Holland Kroon.  
 

 

https://www.seniorenhollandskroon.nl/
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  Aanmelden voor een verkiezingsteam: 

  De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag  
  16 maart 2022. Dat is over ruim 1 ½ jaar, m.a.w. deze tussenliggende  

  tijd zullen wij nodig hebben, om deze voor ons belangrijkste verkiezingen 
  voor te bereiden. 
  De ervaring van de afgelopen 40 jaar heeft geleerd dat je ongeveer 3  

  maanden voor deze verkiezingen klaar moet zijn met de werkzaamheden  
  hiervoor. 

 
  Het verzoek van het bestuur is dan ook aan de leden om na te denken of  

  zij ondersteuning willen gaan geven aan het bestuur om t.z.t. deel te  
  gaan uitmaken van het verkiezingsteam SHK. 
 

6.  Financiële zaken : 
 

  Terugkoppeling controle van de kascommissie bestaand uit:  
  dhr.  Pim de Herder en dhr. Jip Pankras. 
  Verlies/Winst jaar 2019 en de stand van zaken financieel op 30-09-2020 

 
  Goede doel gift. 

 
  Het is reeds lang de gewoonte om geen nieuwjaarsreceptie te houden 
  van de SHK. En vervolgens worden de gelden die dan worden uitgespaard 

  geschonken aan een goed doel. Dit jaar is de keuze gevallen op  
  “Stichting Bosnische Toekomst”  de gift bedroeg een bedrag van €250,00 

   
  De stichting organiseren 4 tot 6 x per jaar breimiddagen in de Carousel  
  Te Breezand. 

  Er zijn ongeveer 35 inwoners van Breezand die elkaar daar ontmoeten en 
  een leuke middag hebben. Op deze wijze dienen zij haar doel en  

  bestrijden daarmee ook de eenzaamheid van ouderen door deze aanpak. 
  Deze gift past dus prima binnen het project “Leefbaarheid door  
  Ontmoeten” dat in Breezand gestart is. 

 
7.  Pauze: 

   
  Koffie/thee/fris 
 

8.  Fractieleden en Wethouder: 
   

  Hiermee willen wij leden van de fractie in de gelegenheid  
  stellen om iets van hun werk te vertellen. 

- Henk Koomen 

- Peter Meijer 
 

  De Wethouder en Fractievoorzitter geven stand van zaken  
 

9.  Rondvraag: 
 

 

10. Sluiting: 
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11. De gelegenheid om nog even na te praten 

 
  koffie/thee /fris of een licht alcoholische drankje met een hapje. 

 
 
  Bij verhindering gaarne dit aangeven voor vrijdag 09-10 18:00 

  via onderstaand e-mailadres. 
   
  CoWisse@seniorenhollandskroon.nl 

mailto:CoWisse@seniorenhollandskroon.nl

