Verenigingen van Eigenaars Welgelegen Haven Parkeerkelder I en II te Apeldoorn
Agenda algemene ledenvergadering PK1 & PK2 d.d. 17 juni 2019, aanvang 20:00 uur
Locatie: Jules Verne, Raadhuisplein, Apeldoorn (beschikbaar vanaf 19:30 uur)

Voorstel voor agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.
Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168.

3. Mutaties bestuur
- Marcel Bosch verhuist – vacature penningmeester PK2 – deadline 15-8-2019
- Het bestuur (PK2) heeft daarnaast nog een vacature.
4. Jaarrekeningen 2018 PK1&2)
Voorgesteld besluit: goedkeuring jaarrekeningen en decharge bestuur. Voorstel één kascie.
5. Toelichting op activiteiten bestuur:
a. BMI vervanging/uitbreiding: Besluit gevraagd, bestaande uit de onderdelen:
- Vervanging deel huidige BMI voor afgerond € 18.000;
- Uitbreiding van de BMI voor afgerond € 52.000;
- Toename jaarlijkse onderhouds-/inspectiekosten met € 1.500;
- Aanschaf sleutelplan voor afgerond € 4.200;
- Implementatie van het sleutelplan;
- Financiering uit het RFGO en extra verhoging bijdrage per 2020 tot terugbetalen investering;
b. Schoonmaken garage – veegploegen inventarisatie: 5 (ipv 12) man/vrouw.
c. Activiteiten Technische commissie
d. Regelgeving en handhaving – HR aanpassing
6. Behandeling en vaststellen notulen van de vergadering van 10 december 2018.
- bevestiging besluiten: goedkeuren begroting 2019 van PK1 en PK2.
- bespreking voortgang acties
7. Rondvraag
8. Sluiting
De vergaderstukken zijn te vinden op www.welgelegen.net of op te vragen via
harriegroothuis@yahoo.com. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met het bestuur, onder
het genot van een drankje!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN:

Vul, indien afwezig, onderstaande volmacht in zodat uw stem toch telt!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volmacht VvE Welgelegen Haven Parkeerkelder I en II te Apeldoorn
Ondergetekende:

Geeft volmacht aan:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Om voor haar/hem op maandag 17 juni 2019 tijdens de Algemene Ledenvergadering van VvE
PK1&2 het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
Handtekening:

Datum:
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NB: inleveren voor aanvang van de vergadering of bij een van de bestuursleden.
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