Betreft:

Uitnodiging Jaarvergadering 2020

Beste leden van Reuma-beweeggroep “De Meierij”
De geplande jaarvergadering in Maart kon vanwege het corona virus niet plaatsvinden.
Inmiddels hebben we een nieuwe vergadering gepland.
Daarom mag ik u middels deze brief namens het bestuur van
Reuma Beweeggroep “De Meierij” van harte uitnodigen voor de jaarvergadering.
Het bestuur wil graag verslag doen van, en verantwoording afleggen over het
verenigingsjaar van 2019.
De jaarvergadering wordt gehouden op:
Datum:
Maandag 7 September 2020
Locatie:
’t Spectrum Schijndel
Adres:
Steeg 9
5482 WN Schijndel
Tijd:
19.30 uur
Zaal:
Rode + Witte zaal
Een week voorafgaand aan de vergadering zullen in elk geval de agenda, het verslag en de
besluiten van de jaarvergadering van 2019 en het jaarverslag van het secretariaat op onze
website staan. Het financieel verslag wordt op de vergadering zelf gepresenteerd.
Indien u over de hierboven genoemde zaken graag een nadere toelichting wilt, kunt u
contact opnemen met de voorzitter Berry Dekkers of het secretariaat.
Vanwege de maatregelen die gelden omtrent het coronavirus is het verplicht aanmelden
voor de jaarvergadering.
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
Mocht u zich hebben aangemeld en kunt u een van de volgende vragen met JA
beantwoorden: Blijft u dan thuis.
- is er sprake van een van de volgende hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid?
- is er sprake van benauwdheid of longontsteking?
- is er sprake van koorts?
- bent u de afgelopen 2 weken in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?
- bent u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?
- hebben eventuele huisgenoten deze klachten?
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Concept Agenda:
1.
Opening / Mededelingen.
2.
Verslag en besluiten jaarvergadering 2019.
3.
Verslag secretariaat 2019.
4.
Financieel Jaarverslag 2019.
5.
Verslag Kascontrole en decharge penningmeester.
6.
Verkiezing kascontrolecommissie.
7.
Bestuursverkiezing:
Onze voorzitter Berry Dekkers is aftredend en herkiesbaar.
Algemeen bestuursleden Leidie Dam en Diny Swiebbe zijn aftredend en niet
herkiesbaar. Kandidaten voor deze of een andere bestuursfunctie, kunnen zich
melden bij het secretariaat.
Het bestuur draagt Astrid Davis voor als nieuw bestuur kandidaat.
8.
A.
Voorstel en vaststelling contributie 2020:
Basislidmaatschap
€ 25,- per jaar
Water-beweegactiviteit
€ 150,- per jaar
Yoga
€ 135,- voor een blok van 12 lessen
B.
Voorstel contributie 2021
Handhaving contributie van 2020
9.
Verenigingsnieuws en Plannen voor 2020:
a. Water beweeggroepen
b. Yoga
c. Lotgenoten contacten / bijeenkomsten
d. Thema avonden
e. Wandelen
10.
Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
11.
Sluiting.
Wij hopen op een grote opkomst. Het bestuur ziet dat als betrokkenheid bij onze
vereniging en waardering voor het door hun verzette werk.
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Chantal Huijberts – Secretaris
RPV – Reuma-beweeggroep “De Meierij”
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