
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019 
Het bestuur nodigt alle leden van de BVZ van harte uit om de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op maandag 15 april 2019. Opening van de 
vergadering is om 19.30 uur. De vergadering zal plaats vinden in 
“Ontmoetingscentrum de Verbinding”, het voormalige wijksteunpunt, 
Boterzwin 3476. 
Graag nodigen wij ook de nieuwe bewoners van Zwanenbalg/Callantsogervaart uit om op deze avond 
kennis te maken met het bestuur en de leden van de BVZ. 
Ook voor u is het interessant te weten wat de BVZ doet. Vanaf 19.00 uur bent u welkom, er staat een 
kopje koffie of thee voor u klaar. Zorg dat u er bij bent! 
Waarom de ALV bijwonen? 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de BVZ. In de ALV brengt het 
bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het 
legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
vergadering over. De agenda bevat de volgende onderwerpen: 

1. Opening van de vergadering 
2. Vaststelling agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen ALV van 5 april 2018 
5. Terugblik 2018 
6. Financieel jaarverslag 2018 
7. Verslag Kascommissie2018 en benoeming Kascommissie 2019 
8. Begroting 2019 
9. Bestuurssamenstelling- en verkiezing. 

a. Voorzitter en webmaster: Gaike Dalenoord; 
b. Penningmeester: Arie ten Boekel, aftredend en herkiesbaar; 
c. Secretaris: Henk Arends, aftredend en niet herkiesbaar; Henk Arends treedt op deze 

avond af als secretaris van onze vereniging. Als bestuur zijn wij op zoek naar een 
nieuwe secretaris en mensen (jong en oud) die het bestuur willen versterken. 

d. Bestuurslid: Klaas Visser; 
e. Verkiezing bestuurslid (elk nieuw bestuurslid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- 

bestuurslid kan ook voor 1 jaar). 
10. Beleid 2019 en activiteiten van het BVZ-jaarplan 2019 

a. Levensvatbaarheid van de BVZ 2019 (verjonging en uitbreiding van het bestuur en de 
activiteitencommissie). 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Mocht u nog punten onder de aandacht van het bestuur willen brengen, laat het weten via het e-
mailadres bvzwanenbalg@gmail.com 
Wilt u de concept notulen van de ALV 5 april 2018 eerst thuis inzien, kijk dan op de website van de 
BVZ http://www.zwanenbalg.info/Verslagen%20ALV.htm Tevens wordt daarop de locatie vermeld, 
waar de ALV op 15 april 2019 wordt gehouden.  
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