
Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering 2021

Datum: Do. 4 november 2021

Aanvang: vanaf 19.15 uur

Adres: Boterzwin 3476

Het bestuur nodigt alle leden van de BVZ van harte uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
bij te wonen op donderdag 04 november 2021. 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 19.15 uur bent u welkom, er staat een kopje koffie of thee voor 
u klaar. Heeft u zelf vragen, opmerkingen of suggesties voor de wijk, zorg dan dat u er bij 
bent! 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 15 april 2019
5.  Terugblik 2019 / 2020
6.  Financieel jaarverslag 2019 / 2020
7.  Verslag Kascommissie2019 en 2020 en benoeming Kascommissie 2022
8.  Begroting 2022
9.  Bestuurssamenstelling- en verkiezing.
  Verkiezing bestuurslid (elk nieuw bestuurslid blijft 3 jaar. Herverkiezing     
  oud-bestuurslid kan ook voor 1 jaar):
    a.  Voorzitter: Gaike Dalenoord, aftredend en herkiesbaar;
    b.  Penningmeester: Arie ten Boekel, aftredend en herkiesbaar;
    c.  Secretaris: Klaas Visser, niet meer herkiesbaar;
      Dat betekent dat deze functie ingevuld moet worden daar een lid van de BVZ. Als 
bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris en mensen (jong en oud) die het bestuur 
willen versterken.
    d. Ondersteuning bestuur: Klaas Visser;
10.  Beleid 2022 en activiteiten van het BVZ-jaarplan 2022
    a. Toekomst van de BVZ (verjonging en uitbreiding van het bestuur en de 
activiteitencommissie).
11.   Rondvraag
12.   Sluiting
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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 15 april 2019 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 04-november-2021 wordt gehouden.

CoronaCheck
Aangezien de vergadering in het ontmoetingscentrum plaats vindt, zijn we verplicht u te vragen 
naar een Covid-QR-code. Deze moet u kunnen tonen met de CoronaCheck-app of op papier en 
een geldige legitimatiebewijs.

Indien er een stemming plaats vindt tijdens de ALV, zijn alleen de leden stemgerechtigd.

De Bewonersvereniging is nog op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Heeft u tijd, of heeft u interesse, meld u zich 
alstublieft aan. Dat kan via bvzwanenbalg@gmail.com, maar ook tijdens de vergadering en inloop 
voor de vergadering.

Naar wie zijn wij opzoek:
• Leden die het bestuur willen ondersteunen, maar we zijn ook op zoek naar een secretaris. 

Vooral deze functie is van belang!
• Leden die willen meewerken als redactie voor de Nieuwsbrief.
• Leden die de activiteitencommisie willen ondersteunen. Wellicht bent u bij de Burendag 

geweest en hebt u kunnen zien wat een groot succes dit is geweest. Wilt u mee helpen, dan 
horen we het graag.

• Rond brengen van Nieuwsbrieven. De wijk is verdeeld in verschillende delen. Het is dus niet 
over de gehele wijk.
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