
 

 

Uitnodiging jaarvergadering 2020 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de vereniging Groei&Bloei afdeling Noord-Veluwe 

op 23 januari 2020 om 20.00 uur in Villa Welgelegen, Stationsstraat 2, 8181 CX in Heerde. 

Het secretarieel jaarverslag en het verslag van 24-1-2019 staan vanaf 9 januari 2020 op de website en 

liggen voor en tijdens de vergadering ter inzage in de zaal. Het financieel jaarverslag is op te vragen bij de 

penningmeester, Aly van Dronkelaar (e-mail dronk116@planet.nl / tel. 06 13450232). 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 24 januari 2019 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Jaarvergadering 2020 

a. Jaarverslag van de secretaris 

b. Goedkeuring jaarverslag 

c. Financieel verslag 2019 

d. Verslag van de kascontrole commissie: de heer J.W. v.d. Heijden en mw. Ilse Scheffel 

e. Goedkeuring financieel verslag 2019 

f. Begroting 2020 

5. Bestuurssamenstelling 

a. Er zijn vacatures voor de functies van voorzitter en secretaris. 

b. Voor de functie van voorzitter heeft zich aangemeld de heer Henk Beute. 

(Tegen)Kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij Eugenie 

Hennes ( 06- 81991722) of via info@noord-veluwe.groei.nl 

c. Daarnaast zoeken we nog een lid voor het organiseren van een cursus / workshop, niet 

zijnde bloemschikken. 

6. Lopende zaken 

a. Ontwikkelingen Groei & Bloei landelijk 

b. Viering 55-jarig bestaan afdeling 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

Na de vergadering willen we samen met onze leden gezellig het nieuwe jaar inluiden met een drankje en 
een hapje.   
Ook organiseren we weer een ruilbeurs voor zaden, boeken of plantjes. En zullen er informatietafels zijn 
over de activiteiten voor komend jaar. 
En: we gaan weer iets leuks maken. Neem daarvoor een kopje of een glaasje mee. 
Het belooft een leuke avond te worden en wij stellen uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van  
Groei & Bloei afdeling Noord-Veluwe 
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