
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering   

woensdag 23 september 2020 

Graag nodigt het interim-bestuur u uit voor een Algemene ledenvergadering van Seniorenvereniging 
Hilversum op woensdag 23 september 2020, aanvang 14.00 uur. De ledenvergadering wordt, in 
verband met de 1,5 meter afstand, gehouden in de Regenboogkerk. Het officiele adres is Nassaulaan 
22, maar de ingang is aan de Koningsstraat.  U kunt parkeren onder de winkel van Albert Heijn, 
ingang van de parkeergarage zowel aan de Koningsstraat als aan de Langestraat. 
  
Aanmelden verplicht 
U dient zich vooraf aan te melden als u de vergadering wilt bijwonen. Dit is alleen al een verplichting 
op grond van corona-wetgeving. Maar daarnaast is het aantal mensen dat kan deelnemen beperkt 
tot 65. Mochten er méér belangstellenden zijn, dan zullen we de vergadering twee keer houden, om 
14.00 uur en om 16.00 uur. Aanmelden kan via het e-mailadres ALV20@senver.nl  of door te bellen 
naar secretaris Bertine van der Pluijm, 06-13508705. 
 

Agenda 

 
1. Opening en welkom door de voorzitter van interim-bestuur 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Benoeming nieuwe bestuursleden 

In de coronaperiode hebben vier personen het interim-bestuur op zich genomen.  In deze 
vergadering wordt in stemming gebracht of de ledenvergadering ermee instemt om hen voor 
een periode van vier jaar te benoemen: 

o Voorzitter: Ineke van de Rotte  
o Secretaris: Bertine van der Pluijm  
o Penningmeester: Helmi Duijvestein  
o Algemeen bestuurslid: Andele Nauta 

 
4. Notulen algemene ledenvergadering van 11 december 2019 en 22 januari 2020 

De notulen van de vergadering van 11 december 2019 en 22 januari 2020 zijn vanaf 9 
september beschikbaar, zie boven. 

 
5. Jaarverslag 2019 

Inhoudelijk verslag van dit verenigingsjaar met alle activiteiten. U vindt dit jaarverslag op de 
website en bij binnenkomst zaal. 
 

6. Jaarrekening 2019 
Financieel verslag over boekjaar 2019. U vindt deze jaarrekening op de website en bij 
binnenkomst zaal. 
 

7. Verkoop Senverbus aan Bibliotheek Hilversum 
Notitie van toelichting, net als de overige stukken vindt u deze notitie op de website en bij 
binnenkomst zaal. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
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